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 ويف هذا القسم مخسة نصوص :
  النص األول :

ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض  بينما نحن جلوس عند رسول اهلل : قال  عن عمر 
فأسند  الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي 

 فقال رسول اهلل  ! يا محمد أخبرني على اإلسالم: ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال 
, وتؤتي الزكاة , وتقيم الصالة , اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل  »: 

فعجبنا له يسأله : قال . صدقت  : قال «وتحج البيت إن استطعت إله سبيال , وتصوم رمضان 
خر أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآل »: قال ! فأخبرني عن اإليمان : ويصدقه قال 

أن تعبد اهلل كأنك  »: قال ! فأخبرني عن اإلحسان  : صدقت قال : قال «وتؤمن بالقدر خيره وشره 
ما المسؤول عنها بأعلم من  »:  قال! فأخبرني عن الساعة : قال  «تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

حفاة العراة العالة رعاء أن تلد األمة ربتها وأن ترى ال »:  قال !فأخبرني عن أماراتها : قال «السائل 
؟ يا عمر أتدري من السائل  »: فلبثت مليا ثم قال لي, ثم انطلق : قال  «الشاة يتطاولون في البنيان 

 . رواه مسلم « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم »:  قال! اهلل ورسوله أعلم  : قلت «
 

 شرح احلديث :
هذا »: يف آخره  وهلذا قال رسول اهلل  هذا احلديث عظيم الشأن جدا يشتمل على شرح الدين كله ،

بعد أن شرح درجة اإلسالم ودرجة اإلميان ودرجة اإلحسان فجعل ذلك   «جربيل آتاكم يعلمكم دينكم 
 كله دينا. 

واآلداب واللطائف بل هو أصل اعلم أن هذا احلديث جيمع أنواعا من العلوم واملعارف )  وقال النووي:
 .( اإلسالم

 ويف احلديث مسائل :
: دل احلديث على بعض آداب طالب العلم ، فمن ذلك ينبغي لطالب العلم أن حيسن األولىالمسألة 

اجللوس بني يدي العامل على هيئة التواضع ، وأن ال يسيء األدب مع شيخه بقول أو فعل أو هيئة ويراعي 
أتى معلما للناس حباله   الثياب والنظافة عند العلماء والفضالء ، فإن جربيل مع ذلك التجمل وحتسني

، ومما يرشد إليه الطالب أن يكون قوي النفس ال يستحي عن السؤال وطلب احلق قال أحد السلف ومقاله
 . ( ال ينال العلم مستحيي أو مستكرب: ) 
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للعامل أن يتواضع وحيلم على السائل وإن جتاوز  رشد احلديث إىل بعض آداب العامل مع تالميذه، فينبغيوأ
  .ما جيب عليه من االحرتام والتكرمي 

 
 :«000اإلسالم أن تشهد»: : قوله ةنيالثاالمسألة 

حد اإلسالم لغة: االنقياد واخلضوع ، واصطالحا: هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة  
وتنقسم األعمال إىل عمل  ،اجلوارح الظاهرة من القول والعملبأعمال  من الشرك وأهله، وقد فسره النيب 

حلج .فاإلسالم يشمل مجيع الواجبات بدين كالصالة والصوم ،وعمل مايل كالزكاة ،وعمل مركب منهما كا
على ذكر األمور اخلمسة ألهنا األصول اليت يبىن عليها ،ويشهد لذلك قول  الظاهرة ،وإمنا اقتصر النيب 

رواه مسلم. ويدخل أيضا يف مسمى اإلسالم ترك  « املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده »:  النيب 
 احملرمات. 

 .التصديقأما اإلميان فحده لغة: 
وقد فسره النيب  .ان يزيد بالطاعات وينقص بالعصياناألركواصطالحا: قول اللسان واعتقاد اجلنان وعمل 

 باالعتقادات الباطنة. 
ومذهب أهل السنة واجلماعة يف اإلميان أنه قول وعمل ، وأن األعمال كلها داخلة يف مسمى اإلميان ،  

 والتابعني ومن بعدهم ممن أدركهم . فقد حكى الشافعي على ذلك إمجاع الصحابة
َا  : وأنكر السلف على من أخرج األعمال من اإلميان إنكارا شديدا . وقد دل على دخوله قوله تعاىل  ِإمنم

ُلوَن اْلُمْؤِمُنوَن المِذيَن ِإَذا ذُِكَر اللمُه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإميَا ْم يَ تَ وَكم .  نًا َوَعَلى َرِّبِه
اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة  »: قال  عن النيب  ويف الصحيحني : عن أيب هريرة 

 .  «فأفضلها قول ال إله إال هلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان 
 

ل : إذا ذكر اإلسالم أو اإلميان وحده يف نصوص الشرع صار معناه عاما يشمل األعما ةثالثالالمسألة 
اإلميان حينما ورد مفردا مبعىن الدين  ة والباطنة . كما يف حديث وفد عبد القيس حيث فسر النيب الظاهر 

هما معىن الشامل للظاهر والباطن . وإذا ذكر اإلسالم مقرونا باإلميان يف النصوص صار لكل واحد من
خاص به ، فاإلسالم مبعىن األعمال الظاهرة واإلميان مبعىن األعمال الباطنة ، كما يف حديث جربيل وِّبذا 
التفصيل يظهر حتقيق القول يف مسالة اإلسالم و اإلميان هل مها واحد أو خمتلفان ، فالتحقيق أن اإلميان هو 

عبد هلل وخضوعه وانقياده ، كما يف حديث أنس عن تصديق القلب وإقراره ومعرفته واإلسالم هو استسالم ال
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كل مؤمن مسلم :  أخرجه أمحد، وهلذا قال العلماء   « اإلسالم عالنية و اإلميان يف القلب »: قال  النيب 
 وليس كل مسلم مؤمن . 

 
ن : دلت النصوص على أن من كمل اإلتيان مبباين اإلسالم اخلمس صار مسلما حقا أما م ةرابعالالمسألة 

أقر بالشهادتني صار مسلما حكما ، فإذا دخل يف اإلسالم بذلك ألزم بشرائع اإلسالم وفرائضه ، فإن امتنع 
 عن فعل مجيع الفرائض حكم بردته. 

 
 فمن ترك ركنا منها بطل إميانه:  ،: أركان اإلميان ستة ال يصح اإلميان إال ِّبا مجيعا سةخامالالمسألة 

: اإلميان باهلل وهو االعتقاد اجلازم بوجود اهلل وربوبيته و ألوهيته وأمسائه وصفاته ووحدانية يف ذلك ، األول
َماَواِت  : ، قال اهلل تعاىل أي بأنه ال شريك له يف ربوبيته وال يف ألوهيته وال يف أمسائه و صفاته َربُّ السم

نَ ُهَما فَاْعُبْدُه َواْصَطربْ  يًّاَواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ  .  لِِعَباَدتِِه َهْل تَ ْعَلُم َلُه مسَِ
: اإلميان باملالئكة وهو االعتقاد اجلازم بوجودهم وأن اهلل خلقهم من نور لعبادته وأهنم عباد مكرمون  الثاني

يسبحون الليل والنهار ال ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون 
 .يغرتون

وهلم وظائف كثرية فمنهم املوكلون حبمل العرش ومنهم املوكلون بالوحي ومنهم املوكلون باجلبال ومنهم خزنة  
اجلنة وخزنة النار ومنهم املوكلون حبفظ أعمال العباد ومنهم املوكلون بقبض أرواح املؤمنني ومنهم املوكلون 

وهم   ، وأفضلهم جربيل روح القدس  بقبض أرواح الكافرين ومنهم املوكلون بسؤال العبد يف القرب
كثريون ال يعلم عددهم إال اهلل ال يأكلون و ال يشربون وال يتناسلون وخلقتهم عظيمة هلم أجنحة متباينون 
يف عددها وقد أعطاهم اهلل قوة يتمثلون ويتشكلون يف غري صورهم اليت خلقها اهلل عليها وقد حجبهم اهلل 

جربيل على  لقوا عليها ولكن كشفهم لبعض عباده كما رأى النيب عنا فال نراهم يف صورهم اليت خ
 صورته له ستمائة جناح قد سد األفق. 

: اإلميان بالكتب وهو االعتقاد اجلازم بأن اهلل أنزل على رسله كتبا فيها أمره وهنيه ووعده ووعيده  الثالث
ْن َربهِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن بِاللمِه َوَماَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل َآَمَن الرمُسوُل مبَا أُْنزَِل إِلَْيِه مِ  وفيها نور وهدى 

ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك رَب مَنا َوإِلَْيَك اْلَمِصري  . نُ َفرهُق بَ نْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ
أنزهلا ألجل هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إىل النور وهي : القران واإلجنيل والتوراة والزبور وصحف 

 إبراهيم وموسى ، وأعظمها التوراة واإلجنيل والقرآن وأعظم الثالثة وناسخها وأفضلها القران . 
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: اإلميان بالرسل وهو االعتقاد اجلازم بأن اهلل سبحانه أرسل إىل عباده رسال مبشرين ومنذرين هلداية  الرابع
رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالم َيُكوَن لِلنماِس َعَلى اللمِه  : البشر وإخراجهم من الظلمات إىل النور قال تعاىل  ُرُساًل ُمَبشه

ٌة بَ ْعَد الرُُّسِل وََكاَن ا ٍة َرُسواًل َأِن اُْعُبُدوا اللمَه  :وقال تعاىل  للمُه َعزِيزًا َحِكيًما ُحجم َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكله أُمم
 . َواْجَتِنُبوا الطماُغوتَ 

ُهْم َمْن َقَصْصنَ  : ونؤمن بذلك إمجاال ال نعلم عددهم كما قال تعاىل   ا َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن قَ ْبِلَك ِمن ْ
ُهْم َمْن ملَْ نَ ْقُصْص َعَلْيَك   .تفصيال كما فصلهم اهلل يف كتابهونؤمن ِّبم  َعَلْيَك َوِمن ْ

وأفضلهم الرسل مث األنبياء وأفضل الرسل واألنبياء أولو العزم وهم مخسة : حممد ونوح وإبراهيم وموسى  
 املرسلني حممد بن عبد اهلل اهلامشي وعيسى صلوات اهلل عليهم أمجعني وأفضلهم نيب اإلسالم وخامت األنبياء و 

  اللمِه َوَخامَتَ النمِبيهنيَ َوَلِكْن َرُسوَل . 
واإلميان بواحد منهم يستلزم اإلميان ِّبم مجيعا . والكفر بواحد منهم كفر جبميعهم ألن كل واحد منهم 

بِاللمِه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يُ َفرهُقوا بَ نْيَ اللمِه َوُرُسِلِه ِإنم المِذيَن َيْكُفُروَن  : يدعو إىل توحيد اهلل وطاعته قال تعاىل 
 .   َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يَ تمِخُذوا بَ نْيَ َذِلَك َسِبياًل 

ن بكل ما اخرب اهلل به وأخرب به : اإلميان باليوم اآلخر وهو االعتقاد اجلازم بيوم القيامة واإلميا الخامس
وأهل النار النار فنؤمن بأمور الغيب بعد ، مما يكون بعد املوت وحىت يدخل أهل اجلنة اجلنة  رسوله 

املوت من سكرات املوت وعامل الربزخ ونعيم القرب وعذابه وفتنته وسؤال امللكني وأن الشهداء أحياء عند 
 .رِّبم يرزقون

ونؤمن بيوم القيامة الكربى الذي حييي اهلل فيه املوتى ويبعث العباد من قبورهم مث حياسبهم ، وبالنفخ يف  
ونفخة البعث والنشور فيقوم الناس لرب ، ونفخة الصعق ، الصور وهي ثالث نفخات : نفخة الفزع 

يبعث وتنشق عنه األرض  العاملني حفاة عراة غرال تدنو منهم الشمس ومنهم من يلجمه العرق ، وأول من
وتنشر صحف األعمال فيكشف املخبوء ويظهر املستور وحيصل ما يف الصدور ويكلم  هو نبينا حممد 

 .عى الناس بأمسائهم وأمساء آبائهماهلل عباده ليس بينه وبينهم ترمجان ويد
خذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه ونؤمن بامليزان الذي له كفتان توزن به أعمال العباد وأبداهنم وتنشر الدواوين فآ 

ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل ورحيه  بشماله أو من وراء ظهره ، ويردون على حوض النيب 
بدا وحيرم أطيب من املسك وآنيته عدد جنوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر من شرب منه مل يظمأ منه أ

 .منه من ابتدع يف الدين
لى منت جهنم يتجاوزه األبرار كل على حسب عمله ويزل عنه الفجار ، مث من الصراط منصوب عنؤمن بو  

بيله إما جنا من أهل اجلنة حيبسون على قنطرة دون اجلنة يتقاص أهل اإلميان بعضهم من بعض مث كل يرى س
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القيامة على ، واجلنة والنار خملوقتان قبل اخللق ال تفنيان أبدا ، واملوت يؤتى به يوم إىل جنة وإما إىل النار
صورة كبش بني اجلنة والنار فيذبح فيصري اخللق يف خلود ال فناء بعده ، ونؤمن بشفاعة نبينا وسائر النبيني 

 واملالئكة والشهداء والصديقني والصاحلني ، وخيرج اهلل خلقا بغري شفاعة بفضله ورمحته. 
ري وشر بقضاء اهلل وقدره وأن اهلل تعاىل : اإلميان بالقدر خريه وشره وهو االعتقاد اجلازم بأن كل خالسادس

فعال ملا يريد فكل شيء بإرادته وال خيرج عن مشيئته وتدبريه وعلم كل ما كان وما يكون من األشياء قبل 
أن تكون يف األزل وقدر املقادير للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضت حكمته وعلم أحوال عباده 

مما هو كائن إىل األبد قال ه : هو ما سبق به العلم وجرى به القلم وأرزاقهم وآجاهلم وأعماهلم ، وملخص
ِإنما ُكلم َشْيٍء   :وقال تعاىل ُسنمَة اللمِه يف المِذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل وََكاَن أَْمُر اللمِه َقَدرًا َمْقُدورًا        :تعاىل

 .َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ 
 ومراتب القدر أربعة ال يتحقق إميان العبد إال ِّبا: 

: العلم وهي اإلميان بأن اهلل عامل بكل ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون مجلة  األوىل
 . ِإنم اللمَه ِبُكله َشْيٍء َعِليمٌ  : وتفصيال وأنه علم ما اخللق عاملون قبل خلقهم قال تعاىل 

ة وهي اإلميان بأن اهلل كتب ما سبق به علمه من مقادير املخلوقات يف اللوح احملفوظ وهو : الكتاب الثانية
كتوب عنده يف أم الكتاب الكتاب الذي مل يفرط فيه من شيء فكل ما جرى وما جيري إىل يوم القيامة م

َناُه يف ِإَماٍم ُمِبنيٍ   :قال تعاىل  .وَُكلم َشْيٍء أْحَصي ْ
: املشيئة وهي اإلميان بأن كل شيء جيري يف هذا الكون فهو بإرادة اهلل ومشيئته الدائرة بني احلكمة  الثالثة

والرمحة ال يسأل عما يفعل وهم يسألون فمشيئته نافذة وقدرته شاملة ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن 
 . َيَشاَء اللمُه ِإنم اللمَه َكاَن َعِليًما َحِكيًما َوَما َتَشاُءوَن ِإالم َأنْ  : ال خيرج عن إرادته شيء قال تعاىل 

: اخللق وهي اإلميان بأن اهلل خالق كل شيء ال خالق غريه وال رب سواه وأن كل ما سواه خملوق فهو  الرابعة
َرُه تَ ْقِديرًا : خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته قال تعاىل  ن كل ما ، وأَوَخَلَق ُكلم َشْيٍء فَ َقدم

جيري من خري وشر وكفر وإميان وطاعة ومعصية شاء اهلل وقدره وخلقه ، وأنه حيب اإلميان والطاعة ويكره 
 الكفر واملعصية. 

والعباد هلم قدرة على أفعاهلم واختيار وإرادة ملا يصدر منهم من طاعة ومعصية لكن مشيئتهم وإرادهتم تابعة 
ذين يقولون إن العبد جمرب على أفعاله ليس له اختيار وللقدرية الذين ملشيئة اهلل وإرادته خالفا للجربية ال

يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه خيلق فعله وأن إرادته ومشيئته خارجة عن إرادة اهلل ومشيئته واحلق ما 
 .   َأْن َيَشاَء اللمُه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم َوَما َتَشاُءوَن ِإالم  : عليه أهل السنة قال تعاىل 
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إىل  : اإلحسان من مراتب الدين وهو أخص من اإلميان واإلسالم ، وقد أشار النيب ةدسالساالمسألة 
 أنه يشتمل على مقامني: 

أحدمها: مقام املراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة اهلل إياه واطالعه عليه وقربه منه ، فإذا 
 استحضر العبد هذا يف عمله وعمل عليه فهو خملص هلل ألن استحضاره ذلك مينعه من االلتفات لغري اهلل. 

 بقلبه فيتنور القلب باإلميان وتنفذ الثاين: مقام املشاهدة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدته هلل
البصرية يف العرفان حىت يصري الغيب كالعيان ، وهذا هو حقيقة اإلحسان ويتفاوت أهله فيه حبسب 

 بصائرهم . 
واإلحسان يوجب اخلشية واخلوف واهليبة والتعظيم ويوجب أيضا النصح يف العبادة وبذل اجلهد يف حتسينها 

 وإمتامها وإكماهلا. 
 

ينبغي على العبد أن يستحضر قرب اهلل ومعيته يف العبادة وقد ورد الندب إىل ذلك يف  ة:لسابعالة المسأ
 «وبني القبلة إن أحدكم إذا قام يصلي فإمنا يناجي ربه أو ربه بينه »:  السنة الصحيحة قال رسول اهلل 

وال غائبا إنكم تدعون مسيعا إنكم ال تدعون أصما  »: للذين يرفعون أصواهتم بالذكر  ، وقال متفق عليه
من مثلك )  :متفق عليه ، وقال بكر املزين « وهو أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته »: ويف رواية  « قريبا

وقال  ( ليس بينك وبينه ترمجان يا بن آدم خلي بينك وبني احملراب واملاء كلما شئت دخلت على اهلل 
إين أصبت راحة قليب يف ) :وقال غزوان ( اخللوة مبناجاة اهلل ما تلذذ املتلذذون مبثل : ) مسلم بن يسار 

، وخطب عروة ابن الزبري إىل ابن عمر ابنته ومها يف الطواف فلم جيبه مث لقيه بعد  (جمالسة من لديه حاجيت
، ومن وصل إىل هذه احلالة يف عبادته (كنا يف الطواف نتخايل اهلل بني أعيننا): ذلك فاعتذر إليه وقال

 استأنس باهلل وفرح بلقائه وانشغل قلبه بذكره واستغىن عن غريه . 
 

أنه ال يعلم وقت حدوث الساعة وهو مما استأثر اهلل بعلمه ومل يطلع عليه  : أخرب النيب ةثامنال المسألة
مث  «غيب مخس ال يعلمها إال اهلل مفاتيح ال »: قال  أحد ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النيب 

اآلية. وقد ذكر يف هذا احلديث عالمتني من عالمات   إن اهلل عنده علم الساعة : قرأ هذه اآلية 
 الساعة وكلتامها وقعت : 

 األوىل: " أن تلد األمة ربتها " واملراد سيدهتا ومالكتها ، وفسر ذلك بأحد معنيني:
أن يكثر جلب الرقيق حىت جتلب البنت فتعتق مث جتلب األم فتشرتيها البنت وتستخدمها  املعىن األول :

 جاهلة بأهنا أمها وقد وقع هذا يف اإلسالم ، وفيه كناية إىل انتشار اإلسالم وكثرة الفتوح وجلب الرقيق. 
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وقيل يكثر العقوق يف األوالد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من حيث السب والضرب  املعىن الثاين :
 واالستخدام واالستهانة. 

واملراد أن أسافل الناس يصريون رؤسائهم وتكثر أمواهلم حىت  «00أن ترى احلفاة العراة العالة  »الثانية: 
ين وفساد نظام الدين والدنيا ، فقد أخرج أمحد من يتباهوا بطول البنيان وزخرفته ويف ذلك انقالب املواز 

بني يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها األمني ويؤمتن فيها املتهم  »: قال  حديث أنس عن النيب 
 .  «وينطق فيها الروبيضة قالوا وما الروبيضة قال السفيه ينطق يف أمر العامة 

 
يف احلديث إشارة إىل كراهة ما ال تدعو احلاجة إليه من رفع البناء وتزويقه وغريه من  ة:تاسعالالمسألة 

وأصحابه بل كان بنياهنم على  فضول املباح يف كل شيء ، ومل يكن إطالة البنيان معروفا يف زمن النيب 
حىت يتطاول  ال تقوم الساعة »: قال  قدر احلاجة ، ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة عن رسول اهلل 

، وكلما ابتعد الناس عن هدي النيب وروح اإلسالم حصل منهم توسع يف املعمار ومبالغة  «الناس يف البنيان 
يف زخرفة املباين وبذل األموال العظيمة يف سفاسف األمور ، وال يؤجر العبد على شيء من ذلك كما روي 

 . « فقه يف املاء والطنيكل نفقة العبد يؤجر عليها إال ما أن »يف سنن ابن ماجه 
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  النص الثاني :
فقال: يا . « مرحبا بالقوم غير خزايا وال الندامى »"فقال:  قدم وفد عبد القيس على رسول اهلل  

رسول اهلل إن بيننا وبينك المشركين من مضر, وإنا ال نصل إليك إال في الشهر الحرام, فحدثنا 
آمركم بأربع وأنهاكم عن »بجميل من األمر أن عملنا به دخلنا الجنة, وندعوا به من وراءنا. قال: 

اهلل, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, شهادة أن ال إله إال ؟ أربع: اإليمان باهلل هل تدرون ما اإليمان باهلل 
وصوم رمضان, وأن تعطوا من المغانم الخمس, وأنهاكم عن أربع: ما ينتبذ في الدباء والنقير والحنتم 

 اه مسلم من حديث قرة بن خالد وله طرق في الصحيحين عن أبي جمرة.و ر «. والمزفت
 

 شرح احلديث :
إن الكتاب والسنة ليس بينهما تعارض أبداً، فليس يف القرآن ما يناقض بعضه بعضاً، وليس يف السنة 

ما يناقض بعضه بعضاً، وليس يف القرآن وال يف السنة ما يناقض الواقع أبداً،  الصحيحة عن رسول اهلل 
فهمت هذه القاعدة احنلت ألن الواقع واقع حق، والكتاب والسنة حق، وال ميكن التناقض يف احلق، وإذا 

أََفالَ يَ َتَدب مُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ الّلِه َلَوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالَفاً   عنك إشكاالت كثرية. قال اهلل تعاىل :
ري، اإلميان بتفس ال ميكن أن تتناقض فإذا فسر النيب فإذا كان األمر كذلك فأحاديث النيب  َكِثريًا 

  وفسره يف موضع آخر بتفسري آخر يعارض يف نظرك التفسري األول، فإنك إذا تأملت مل جتد معارضة : 
القسم الثاين :  .القسم األول : اإلسالم الدين إىل ثالثة أقسام : قسم النيب  ففي حديث جربيل

  القسم الثالث : اإلحسان . اإلميان .
ويف حديث وفد عبد القيس مل يذكر إال قسما واحدًا وهو اإلسالم . فاإلسالم عند اإلطالق يدخل فيه 
اإلميان ألنه ال ميكن أن يقوم بشعائر اإلسالم إال من كان مؤمنًا فإذا ذكر اإلسالم وحده مشل اإلميان، وإذا 

ق بالقلوب، واإلسالم يتعلق باجلوارح، ذكر اإلميان وحده مشل اإلسالم، وإذا ذكرا مجيعًا صار اإلميان يتعل
يَن ِعنَد  وهذه فائدة مهمة لطالب العلم فاإلسالم إذا ذكر وحده دخل فيه اإلميان قال اهلل تعاىل :  ِإنم الده

. ومن املعلوم أن دين اإلسالم عقيدة وإميان وشرائع، وإذا ذكر اإلميان وحده دخل فيه  الّلِه اإِلْساَلُم 
ق باجلوارح، وهلذا قال بعض ذكرا مجيعًا صار اإلميان ما يتعلق بالقلوب، واإلسالم ما يتعل اإلسالم، وإذا

ألنه يف القلب، ولذلك رمبا جتد منافقًا يصلي ويتصدق ويصوم  (اإلسالم عالنية، واإلميان سر ): السلف
َوِمَن النماِس َمن يَ ُقوُل آَمنما بِالّلِه َوبِاْليَ ْوِم اآلِخِر َوَما ُهم    فهذا مسلم ظاهرًا غري مؤمن كما قال تعاىل :

  . مبُْؤِمِننَي 
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قد فسر اإلميان يف حديث َوْفد عبد القيس مبا ، فواحلديث فيه داللة ظاهرة على مكانة العمل من اإلميان
 .فسر به اإلسالم هنا، لكنه مل يذكر فيه احلج، وهو متفق عليه

قالوا: اهلل ورسوله أعلم. قال: « آمركم باإلميان باهلل وحده، هل تدرون ما اإلميان باهلل وحده؟» فقال:
، وأن شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن »

لكن  «.هادة أن ال إله إال اهللاإلميان باهلل، وش»وقد روى يف بعض طرقه: «. تعطوا من املغامن اخلمس 
 األول أشهر. 

، وقد فسر يف «آمركم بأربع، وأهناكم عن أربع: اعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا: »  ويف رواية أيب سعيد
اإلميان ِبْضٌع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول ال إله »حديث شعب اإلميان ِّبذا وبغريه، فقال: 

  «.ماطة األذى عن الطريق، واحلياء ُشْعَبة من اإلميانإال اهلل، وأدناها إ
 

 «.أهناكم عن أربع: ما ينتبذ يف الدباء والنقري واحلنتم واملزفتو  »وقوله : 
واملراد ِّبذه األشياء أوعية كانوا جيعلون فيها التمر أو الزبيب مع املاء حىت حيلو مث يشربونه وقد يتخمر. 

 ِّبا، وقد نسخ النهي عن االنتباذ فيها مع منع كل ما كان مسكرا.وسبب النهي سرعة ختمر ما وضع 
 .بضم الدال وباملد وهو القرع اليابس أي الوعاء منه اءبم فالدُ جاء يف شرح النووي على مسلم: و 

فاختلف فيها فأصح األقوال وأقواها أهنا جرار خضر وهذا التفسري ثابت يف كتاب األشربة من  احلنتموأما 
 .صحيح مسلم

أهنا جرار فبالنون املفتوحة والقاف، وأما املقري فبفتح القاف والياء فالنقري  «املقري  »ويف رواية  :النقريوأما 
وحنوه عن ابن أىب ليلى وزاد أهنا  يؤتى ِّبا من مصر مقريات األجواف وروى ذلك عن أنس بن مالك 

 .محر
 جذع ينقر وسطه.فذهبوا إىل أن النقري  واملختار أن العلماء فرقوا بني النقري واملقري

فقد صح عن ابن عمر  ،بالقار وهو الزفت وقيل الزفت نوع من القار  املطليوهو  املزفتوأما املقري فهو 
 رضي اهلل عنهما أنه قال: املزفت هو املقري.

بات من متر أو وأما معىن النهى عن هذه األربع فهو أنه هنى عن االنتباذ فيها وهو أن جيعل يف املاء ح 
زبيب أو حنومها ليحلو ويشرب، وإمنا خصت هذه بالنهى ألنه يسرع إليه اإلسكار فيها فيصري حراما جنسا 

 وتبطل ماليته فنهي عنه ملا فيه من إتالف املال، وألنه رمبا شربه بعد إسكاره من مل يطلع عليه. 
كنت هنيتكم عن  »قال:  النيب أن  مث إن هذا النهى كان يف أول األمر مث نسخ حبديث بريدة 

 رواه مسلم يف الصحيح. «االنتباذ إال يف األسقية فانتبذوا يف كل وعاء وال تشربوا مسكرا
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 النص الثالث :
 «اإليمان بضٌع وستون ُشْعبة, والحياء ُشْعبة من اإليمان »قال:  عن النبي  حديث أبي هريرة 

 رواه البخاري.
اإليمان بضٌع وسبعون أو بضٌع وستون ُشْعبة, فأفضُلها قوُل: ال إله إال اهلل, وأدناها  »وعند مسلم: 

 .«إماطة األذى عن الطريق, والحياء ُشْعبة من اإليمان
 

 شرح الحديث :
حقيقة تشعب اإلميان معلومة من نصوص الكتاب والسنة، وداللتها متنوعة، فمنها ما دل عليها صراحة 

فقد اشتمل على بيان  ؛ بيان الركائز اليت يقوم عليها معتقد التشعب يف اإلميانهذا احلديث العظيم يف
 املقومات اليت تفسر حقيقة التشعب ، حيث أبرز تنوع الشعب من حيث اشتماهلا على االعتقاد والعمل.

 ومن حيث تنوع هذه الشعب يف حتقيقها لإلميان فمنها ما يكون بالعمل ومنها ما يكون بالقلب ، يقول
فجعل اإلميان شعبا : بعضها باللسان ، والشفتني ، وبعضها بالقلب ، وبعضها بسائر  )اإلمام ابن منده: 

 . (اجلوارح 
وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وأعلى خصال اإلميان، ِّبا ُعلو  « فأفضُلها قوُل: ال إله إال اهلل »قوله : 

ولذا ال يكون مقاتاًل ألْجل أن تكوَن  ا ، لتكوَن كلمة اهلل هي الُعلياإلميان وأهله؛ وهلذا حينما يَقاتُل الكفاَر 
 كلمة اهلل هي العليا؛ حىت خُيِْلص يف قوله هلذه الكلمة.

والناس حيال هذه املقتضي للعمل ، ، قلب املواطئ لل باللسان ، ؛ أي: القول فاملراد بقول: ال إله إال اهلل
ومنهم َمن ينطق ِّبا وهو  . وهو زنديٌق؛ كاملنافقني يف عْهد النيب  فمنهم َمن ينطق ِّبا : الكلمة متفاوتون

يٌق، وهذا هو الذي جاءت األخبار بالثناء على قائلها بأن يكون صادقًا وخُملًصا يف قوله ِّبا. ومنهم َمن  ِصده
؛ أي: يقوهلا قواًل، لكنمها ال حتجزه عن املعاصي، وال حتمله على الصرب والرضا  ينطق ِّبا وهو بَ نْيَ بَ نْيَ

لكنمه مل يعلو قلُبه  -وهي ُعليا وُفْضلى  -والشكر، ومقامات اإلميان الُعليا؛ ألنم الكلمة وإْن قاهلا بلسانه 
 .وهلذا؛ كلمما َعَلْت هذه الكلمة يف القلب، عظمْت حَمارم اهلل يف نفسه ،  يزُك عمُلهِّبا، فلم تزُك نفُسه، ومل 

هذا يبنيه َعَظمة ويف « فأدناها »: فعرب عنه بقوله  كإماطة األذى عن الطريقومنها وما هو مشروع مستحب  
ين، وهذه الشريعة كيف جعلْت إزالة األذى عن الطريق ِمن ُشَعب اإلميان اليت َمن فرمط فيها، فقد  هذا الده

َعب، استكمل  َعب، وهذا يبنيه أن َمن استكمل الشُّ اإلميان؛ حليازته نقَص إميانُه؛ ألنه مل يستكمل الشُّ
َعب إىل أْن وَصَل إىل أدناها.  .ألعلى الشُّ
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 »      ومنها ما هو واجب كاحلياء فاقتصر على بيان مكانته من كوهنا واحد من شعب اإلميان، بقوله: 
وهو ُخلق مجيل يبعُث على تْرك رذائِل األخالق واألعمال، فتنكسر النْفس  . « واحلياء شعبة من اإلميان

ويف الصحيحني ،  دام عليها؛ ألنم فيها دناَءًة تنايف احلياء، وهذا هو احلياء الشرعي املمدوح صاحُبهعلى اإلق
مرم على رجٍل وهو يُعاتب أخاه يف احلياء، يقول:  أنم النيب  -رضي اهلل عنهما  -من حديث ابن عمر 

ولكن  «دْعُه فإنم احلياء من اإلميان »:  إمنك لتستحيي، حىت كأنمه يقول: قد أضرم بك، فقال رسول اهلل 
ى احلياء الشرعي االستحياء يف طَلِب العلم بعدم السؤال واملشاركة بالبحث فيه، وكذا  ال يدخل يف ُمسمم

 االستحياء من الناس بعدم إنكار ُمنكٍر؛ فإن هذا َضعف وَخَور، وُجنب عن حتصيل اخلري.
فالنطق بالشهادة عمل  :عمدة يف بيان تالزم شعب اإلميان من حيث ارتباط الظاهر بالباطن وهذا احلديث

وتضمن شعبا ظاهره من كمال التطبيق وااللتزام ، باطنة من كمال التصديق واإلخالص ظاهر تضمن شعبا
 . ماطة األذى عن الطريق شعبة ظاهرة، وإ احلياء شعبة باطنةو  ،بالشريعة
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 الرابع :النص 
الَِّذيَن قَاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإيَمانًا َوقَاُلوا   قال اهلل تعالى: 

َنا اللَُّه َونِْعَم اْلوَِكيُل ) َقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوءٌ 173َحْسبـُ َواتَـّبَـُعوا ِرْضَواَن اللَِّه  ( فَانـْ
 [. 174 – 173 : آل عمرانسورة ]  َعِظيمٍ  َفْضلٍ  ُذو َواللَّهُ 

 
 : اتشرح اآلي

وأصحابه ملا مسعوا أن أبا سفيان قد مجع اجلموع لقتاهلم زادهم إمياناً    أن النيب سبب نزول هذه اآلية
 وتصديقاً، وقال: حسبنا اهلل ونعم الوكيل، أي أن اهلل كافينا نعم املوىل ونعم النصري.

احلق عند أهل السنة أن اإلميان يزيد وينقص، والزيادة حتصل بالعمل الصاحل ، والنقص برتكه، وقد استدل ف
 ألدلة الشرعية ومنها هذه اآلية الكرمية .لزيادة با

 : وزيادة التصديق تعين أمرين، ات التصديق كما تلحق جانب العملوزيادة اإلميان تلحق ذ
 فتصري زيادة يف التصديق من جهة الكم.  ،ق بهزيادة يف آحاد املصدم 

يستوي فيه املؤمنون ، حىت  ، وتعين تأكده ووثوقه وقوته ، فإن هذا مما الصديق كيفاوزيادة تلحق ذات الت
 .ك أو الظن املناقض ألصل التصديقمع استوائهم يف عدم الش

 ملا أمر النيب  وحمل الزيادة هنا بزيادة العمل الباطن من التصديق بأمر الرسول والتوكل التام على اهلل تعاىل،
احلرب واجهدهم مالقوه من بالذهاب معه ملواجهة املشركني بعد ان أهنكتهم   اجملتىب الصحابة الكرام 

فكان ما أورثه اليقني بوعد اهلل والتوكل عليه زيادة يف إمياهنم ظهر يف االنقياد التام ألمر اهلل  قتال املشركني ،
 ، فكان هلم من ذلك نصيب من رمحة اهلل حيث كف الناس عنهم كما هو معلوم . ورسوله 

حسبنا اهلل ونعم الوكيل قاهلا ) قال:  -رضي اهلل عنهما  -روى البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس 
حني قالوا: ﴿ المِذيَن قَاَل هَلُُم النماُس ِإنم النماَس َقْد مَجَُعوا  حني أُلقي يف النار وقاهلا حممد  إبراهيم 

 .([173َم اْلوَِكيُل ﴾ ]آل عمران: اُلوا َحْسبُ َنا اللمُه َونِعْ َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم ِإميَانًا َوقَ 
ُذو َفْضٍل َعِظيٍم  قوله تعاىل: ﴿ فَانْ َقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللمِه َوَفْضٍل ملَْ مَيَْسْسُهْم ُسوٌء َوات مبَ ُعوا ِرْضَواَن اللمِه َواللمهُ أما 

ملا توكلوا على اهلل كفاهم ما أمههم، ورد عنهم بأس ) : - رمحه اهلل -[ قال ابن كثري 174﴾ ]آل عمران: 
 .( من أراد كيدهم، فرجعوا إىل بلدهم مل ميسسهم سوء ما أضمر هلم عدوهم

قال املفسرون: أعطاهم اهلل من اجلزاء أربعة معان: النعمة، والفضل، وصرف السوء، واتهباع رضوان اهلل، و 
 فرضي عنهم ورضوا عنه.
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، واملسلم يؤمن ا ، فاحلسب هو الكايف أو الكفاية: أي اهلل كافين  حسبنا اهلل  معىن :  يقول العلماء إن
بأن اهلل عز وجل بقدرته وعظمته وجالله يكفي العبد من كل ما أمهه وأصابه ، ويرد عنه بعظيم حوله كل 

 .افه ، وكل عدو يسعى يف النيل منهخطر خي
، وهو اهلل ، وقائم على مصاحلنا ، وكفيل بناأي : أمدح من هو قيهم على أمورنا نعم الوكيل  وأما معىن : 

  فهو أفضل وكيل ؛ ألن من توكل على اهلل كفاه ، ومن التجأ إليه سبحانه بصدق مل خيب ظنه وال ،
 رجاؤه ، وهو عز وجل أعظم من يستحق الثناء واحلمد والشكر لذلك .

َونِْعَم اْلوَِكيل  ، أي : كافينا يف مهماتنا وملماتنا َحْسبُ َنا  )  : -رمحه اهلل  -ويقول الشيخ ابن عثيمني 
 ولكنه إمنا يكون ناصرا ملن انتصر به واستنصر ، ، فإنه نعم املوىل ونعم النصري  إنه نعم الكايف جل وعال

أكرم األكرمني وأجود األجودين ، فإذا اجته اإلنسان إليه يف أموره أعانه وساعده وتواله ،  به ، فإنه 
ولكن البالء من بين آدم ، حيث يكون اإلعراض كثريا يف اإلنسان ، ويعتمد على األمور املادية دون األمور 

 . (املعنوية 
من أعظم األدعية فضال ؛ وأعالها مرتبة ، وأصدقها هلجة ؛ ألنه  حسبنا اهلل ونعم الوكيل  وقوله : 

، ه سبحانه حقق له الكفاية املطلقةيتضمن حقيقة التوكل على اهلل عز وجل ، وَمن َصَدق يف جلوئه إىل رب
الكفاية من شر األعداء ، والكفاية من مهوم الدنيا ونكدها ، والكفاية يف كل موقف يقول العبد فيه هذه 

له بسببها ما يريده ، ويكتب له الكفاية من احلاجة إىل الناس ، فهي اعرتاف بالفقر  مة يكتب اهلل الكل
 إىل اهلل ، وإعالن االستغناء عما يف أيدي الناس .

ومع ذلك ، فننبه إىل أنه مل يرد يف حديث خاص أن من قاهلا كان له من األجر كذا وكذا ، لكن قول اهلل 
ْل َعَلى اللمِه فَ ُهَو َحْسُبُه ِإنم اللمَه بَاِلُغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل اللمُه ِلُكله َشْيٍء َقْدرًا وَ  سبحانه وتعاىل :  ]  َمْن يَ تَ وَكم

؛ دليل على أن من توكل على اهلل حق التوكل ، وعده اهلل سبحانه أن يكفيه ما أمهه ، ويكون  [ 3:الطالق
ده ، وكفى بذلك فضال وثوابا ؛ فإن من كفاه اهلل َسِعَد يف الدنيا حسيبه وحفيظه ، فال حيتاج إىل شيء بع

ْل َعَلى اللمِه فَِإنم اللمَه  واآلخرة بقدرة اهلل وعزته وحكمته ، ولذلك قال تعاىل يف اآلية األخرى :  َوَمْن يَ تَ وَكم
 [ .49:األنفال ] َعزِيٌز َحِكيٌم 

فيه هم أو فزع أو خوف ، وكذلك كل ظرف شدة أو كرب يناسب هذا الدعاء كل موقف يصيب املسلم و 
أو مصيبة ، فيكون لسان حاله ومقاله االلتجاء إىل اهلل ، واالكتفاء حبمايته وجنابه العظيم عن اخللق أمجعني 

. 
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َقْرِن َكْيَف أَنْ َعُم َوَصاِحُب ال »:  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اهلِل  وقد ورد يف ذلك حديث َأيب َسِعيٍد اخلدري 
ُفخُ  ، فَ َقاَل  ، َفَكَأنم َذِلَك ثَ ُقَل َعَلى َأْصَحاِب النميبه  « َقِد التَ َقَم الَقْرَن َواْسَتَمَع اإِلْذَن َمىَت يُ ْؤَمُر بِالن مْفِخ فَ يَ ن ْ

1«ْلَناَعَلى اهلِل تَ وَكم  َنا اللمُه َونِْعَم الوَِكيلُ ُقوُلوا : َحْسب ُ  » هَلُْم : . 
أن هذا الدعاء ميكن أن يقال يف مواجهة املسلم الظامل ، وليس فقط الكافر ، كما ميكن  نالحظ مما سبقف

 أن يلجأ إليه املهموم أو املكروب أو اخلائف بسبب تعدي أحد املسلمني .
وأما الظامل الذي قيل يف حقه هذا الدعاء فليس له إال التوبة الصادقة ، وطلب العفو ممن ظلمهم وانتهك 

با ما يعجل له املظامل إىل أهلها ؛ وإال فإن اهلل عز وجل سيكون خصمه يوم القيامة ، وغال حقوقهم ، ورد
 . ملظلوم ليس بينها وبني اهلل حجاب، فإن دعوة االعقوبة يف الدنيا

 ومن فوائد اآليات الكرميات:
اهلل يكفيه ما أمهه  أن املؤمن إذا كان يف كرب وشدة فتوكل على اهلل وقال: حسبنا اهلل ونعم الوكيل، فإن -1

 . ويصرف عنه كيد عدوه
وأصحابه خرجوا ملالحقتهم،  أن اهلل تعاىل قذف يف قلوب املشركني الرعب، حني مسعوا أن النيب -2

 فاهنزموا وعادوا خائبني.
"ُنِصْرُت بِالرُّْعِب َمِسريََة َشْهٍر". وقد اختلف أهل العلم هل هو  والرعب من أقوى أسباب النصر، قال 

-رمحه اهلل  -م القيامة، قال الشيخ ابن عثيمنيأو يشمل ما حيصل ألعداء أتباعه إىل يو  خاص بالرسول 
َكَفُروا الرُّْعَب   ﴿ َسنُ ْلِقي يف قُ ُلوِب المِذينَ لذين كفروا إلشراكهم، قال تعاىل:وإذا كان الرعب يُلقى يف قلوب ا:

[. فإن 151ان: مبَا َأْشرَُكوا بِاللمِه َما ملَْ يُ نَ زهْل بِِه ُسْلطَانًا َوَمْأَواُهُم النماُر َوبِْئَس َمثْ َوى الظماِلِمنَي ﴾ ]آل عمر 
انَ ُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم األمن يُلقى يف قلوب الذين آمنوا لتوحيدهم، قال تعاىل: ﴿ المِذيَن َآَمُنوا وملَْ يَ ْلِبُسوا ِإميَ 

وكلما كان اإلنسان أشد إميانًا وتوحيدًا كان أشد أمنًا واستقراراً،  [.82اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ﴾ ]األنعام: 
 وهذا شيء جمرب ألن من كان أشد إمياناً وتوحيداً كان أقوى توكالً.

 .  اهلل ومصابرة األعداء التوكل على ومن أقوى أسباب األمن
 
 
 
 
 

                                                 
عن   : هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن عطية، عن أبي سعيد الخدريوقالرواه الترمذي  1

ولذلك بوب النسائي على هذا  نحوه. وصححه األلباني في " صحيح الترمذي "، وفي " السلسلة الصحيحة "  النبي 
في " الفصل  -رحمه هللا  -وذكره ابن القيم ، الدعاء بقوله : " َما َيقُول إذا َخاَف قوما " انتهى من " عمل اليوم والليلة " 

 التاسع عشر في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطاناً وغيره " انتهى من " الوابل الصيب " 
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 النص الخامس :
ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, وال يشرب الخمر  »:  قال : قال النبي  حديث ابن عباس

 . , رواه البخاري   «حين يشربها وهو مؤمن...
 

  شرح احلديث :
يف  اختلف العلماء يف توجيه النصوص اليت ورد فيها نفي اإلميان عمن فعل حمرما أو ترك واجبا كقوله 

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب  »الصحيحني: 
رهم حني ينتهبها وهو ها أبصااخلمر حني يشرِّبا وهو مؤمن وال ينتهب هنبة ذات شرف يرفع الناس إليه في

 «مؤمن
فالقول الصحيح الذي قاله احملققون أن معناه: ال يفعل ) يف شرح هذا احلديث:  -رمحه اهلل  - ال النوويق

هذه املعاصي وهو كامل اإلميان، وهذا من األلفاظ اليت تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله... كما 
 يقال: ال علم إال ما نفع، وال مال إال اإلبل، وال عيش إال عيش اآلخرة. 

 « ال إله إال اهلل دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق»  غريه من قال:وإمنا تأولناه على هذا املعىن حلديث أيب ذر و 
الشرك ال يكفرون بذلك،  الكبائر غريمع إمجاع أهل احلق على أن الزاين والسارق والقاتل وغريهم من أهل 

بل هم مؤمنون ناقصو اإلميان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبرية كانوا يف املشيئة، 
 .( اء اهلل عفا عنهم وأدخلهم اجلنة أوالً، وإن شاء عذِّبم مث أدخلهم اجلنةإن ش

املراد بنفي اإلميان نفي بلوغ حقيقته وهنايته فإن اإلميان كثريًا ما ينفي النتفاء بعض ويقول ابن رجب : ) 
ق وهو مؤمن ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسر  »:  أركانه وواجباته كقوله 

 ( . « ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه »:  وقوله « وال يشرب اخلمر حني يشرِّبا وهو مؤمن
يف عقيدته الواسطية: )ونقول هو مؤمن ناقص اإلميان أو مؤمن  -رمحه اهلل  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 اإلميان(.بإميانه فاسق بكبريته فال يعطى االسم املطلق وال يسلب مطلق 
أما من قال هو مسلم من السلف فليس مراده تكفريه وإمنا أخذ بظاهر النصوص اليت تنفي عنه وصف 

 اإلميان فمخالفتهم يسرية يف االسم ال يرتتب عليها حكم.
ومذهب أهل السنة وسط يف هذه املسألة بني املعتزلة واخلوارج الذين يسلبون عنه االسم فيكفرونه واملرجئة 

 بتون له االسم املطلق ويقولون هو مؤمن كامل اإلميان...الذين يث
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 القسم الثاين

 النصوص المتعلقة بالقدر
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 ويف هذا القسم ثالثة نصوص :
 األول :النص 

احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا  »قال:  عن النبي  حديث أبي هريرة 
أنت موسى اصطفاك اهلل بكالمه وخط لك بيده أتلومني على أمر  :له آدموأخرجتنا من الجنة فقال 

 «فحج آدم موسى فحج آدم موسى :  قدره اهلل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي 
   . واللفظ لإلمام مسلموسى عند اهللالحديث رواه البخاري في كتاب القدر, باب محاجة آدم لم

 
 شرح الحديث :

احلجاج  ، فوقعالتقت أرواحهما يف السماءقال أبو احلسن القابسي :  «احتج آدم وموسى  »:  قوله 
 .بينهما

وأهنما اجتمعا بأشخاصهما ، وقد ثبت يف حديث اإلسراء  ،لى ظاهره: وحيتمل أنه عقال القاضي عياض
يت املقدس ، وصلى اجتمع باألنبياء ، صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يف السماوات، ويف ب أن النيب 

 . ِّبم . قال : فال يبعد أن اهلل تعاىل أحياهم كما جاء يف الشهداء 
 : وحيتمل أن ذلك جرى يف حياة موسى ؛ سأل اهلل تعاىل أن يريه آدم فحاجه . قال

 .« فقال موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتنا ، وأخرجتنا من اجلنة »:  قوله 
 .«أنت آدم الذي أغويت الناس ، وأخرجتهم من اجلنة  »: ويف رواية

 . «أهبطت الناس خبطيئتك إىل األرض »:ويف رواية 
اليت كنت سبب خيبتنا وإغوائنا باخلطيئة   :، وهي احلرمان واخلسران، ومعناهأوقعتنا يف اخليبة :«خيبتنا»معىن 

 . نا حنن إلغواء الشياطنيضْ ، مث تعرّ ترتب عليها إخراجك من اجلنة
 .والغي االهنماك يف الشر

 وفيه جواز إطالق الشيء على سببه .  
 وفيه ذكر اجلنة وهي موجودة من قبل آدم . هذا مذهب أهل احلق .  

وجيب اإلميان بصفة اليد من غري التعرض لكيفيتها أو  :« اصطفاك اهلل بكالمه وخط لك بيده »: قوله
 لتأويلها.

 أي اختصك وآثرك بذلك . :«اصطفاك» ومعىن
املراد بالتقدير هنا الكتابة يف  :« أتلومين على أمر قدره اهلل علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة ؟ »قوله : 

 .قبل خلقي بأربعني سنة ، أي كتبه عليّ ، ويف صحف التوراة وألواحهااللوح احملفوظ 
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وقد صرح ِّبذا يف الرواية اليت بعد هذه ، فقال : بكم وجدت اهلل كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى  
: بأربعني سنة . قال : أتلومين على أن عملت عمال كتب اهلل علي أن أعمله قبل أن خيلقين بأربعني سنة 

 .؟
حقيقة القدر ، فإن علم اهلل تعاىل وما قدره  فهذه الرواية مصرحة ببيان املراد بالتقدير ، وال جيوز أن يراد به

، ومل يزل سبحانه مريدا ملا أراده من خلقه من طاعة ومعصية ، ده وأراد من خلقه أزيل ال أول لهعلى عبا
 وخري وشر . 

والرواة والشراح وأهل  هكذا الرواية يف مجيع كتب احلديث باتفاق الناقلني :« موسى آدمُ  فحجّ  »:  قوله 
 ه باحلجة ، وظهر عليه ِّبا .بَ لَ غَ  :برفع آدم ، وهو فاعل ، أي «موسى  آدمُ  فحجّ  » :الغريب

، فال بد من ر عليّ ده خلق ، وقُ قبل أن أُ  تب عليّ أنك يا موسى تعلم أن هذا كُ  :  ومعىن كالم آدم 
 .تلومين على ذلك ؟ مَ وقوعه ، ولو حرصت أنا واخلالئق أمجعون على رد مثقال ذرة منه مل نقدر ، فلِ 

وألن اللوم على الذنب شرعي ال عقلي ، وإذ تاب اهلل تعاىل على آدم ، وغفر له ، زال عنه اللوم فمن  
 المه كان حمجوجا بالشرع .

مل يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك ، وإن   رها اهلل عليّ فإن قيل : فالعاصي منا لو قال : هذه املعصية قدّ  
 .  كان صادقا فيما قاله

العقوبة واللوم والتوبيخ  عليه أحكام املكلفني من أن هذا العاصي باق يف دار التكليف ، جارٍ  :فاجلواب
، ويف لومه وعقوبته زجر له ولغريه عن مثل هذا الفعل ، وهو حمتاج إىل زجر ما مل ميت فأما آدم وغريها

ول املذكور له فائدة ، بل فيه إيذاء ، فلم يكن يف القار التكليف وعن احلاجة إىل الزجرفميت خارج عن د
 وهذا ما قرره اإلمام النووي يف شرح مسلم.وختجيل . واهلل أعلم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



24 

 

 
  النص الثاني :
ما منكم من أحد  »:  ومعه عود ينكت في األرض وقال قال كنا جلوسا مع النبي  حديث علي 

ال  »: قال؟ أال نتكل يا رسول اهلل: فقال رجل من القوم  «إال قد كتب مقعده من النار أو من الجنة 
 .رواه البخارياآلية  فأما من أعطى واتقى  : ثم قرأ  «اعملوا فكل ميسر 

 
 شرح الحديث :

يف بقيع الغرقد يف جنازة  كنا مع النيب   ): يف روايةوزاد  ،( ا قعوداً كنّ   ) :يف روايةو  (: اً ا جلوسكنّ  ) :قوله
) 

 ...(فجعل ينكت به ،وبيده عود ) :يف رواية :(ومعه عود ينكت به يف األرض : ) قوله
 . أي أطرق ،بتشديد الكاف (:سفنكّ )قوله : 

 ) :يف روايةو  (:فقال رجل من القوم ،ما منكم من أحد إال قد كتب مقعده من النار أو من اجلنة ): قوله
 .وهذا الرجل وقع يف حديث جابر عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم ،(فقالوا يا رسول اهلل 

 .فإذا كان كذلك أفال نتكل :تقديره الفاء معقبة لشيء حمذوف :( أفال نتكل يا رسول اهلل) : قوله
أي ال  (:ال :قال)؟ ر عليناده أي نعتمد على ما قُ  (:على كتابنا وندع العمل أفال نتكل) : وزاد يف رواية

 .تتكلوا
 .ر عليناده أال نرتك مشقة العمل فإنا سنصري إىل ما قُ  :وحاصل السؤال

 .اهلل رهيسّ  اوهو يسري على م ،له قَ لِ ملا خُ  رٌ سم يَ مُ  أحدٍ  ألن كلم  ؛ال مشقة :اجلوابو 
العبد من  هم بالتزام ما جيب علىرَ مَ هم عن ترك العمل وأَ عَ ن َ مَ  :وقال الطييب : اجلواب من األسلوب احلكيم

 ؛لدخول اجلنة والنار مستقالً  هم عن التصرف يف األمور املغيبة فال جيعلوا العبادة وتركها سبباً رَ جَ العبودية وزَ 
 بل هي عالمات فقط .

، ولكن لو سئلت هل تعلم ما كتب لك من العمل؟ ال تدري ماذا يكون لك يف عمل اإلنسان مكتوب ف
.فإذا كنت ال [  34سورة لقمان: ]  وما تدري نفس ماذا تكسب غدا   تعاىل : بدليل قوله ،الغد

 .حتجاجك بالقدرتدري فإنه يبطل ا
سيقول الذين أشركوا لو شاء وهلذا أبطل اهلل حجة الذين حيتجون على شركهم بالقدر، فقال سبحانه :  

سورة ]   ذاقوا بأسنا اهلل ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حىت
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حجة يف ذلك ما  . ولو كان هلم حىت ذاقوا بأسنا ووجه إبطال هذه احلجة قوله تعاىل: [  148األنعام: 
 .أذاقهم اهلل بأسه

فإذا كنت ال تدري ماذا كتب لك فال احتجاج لك بالقدر، وهلذا فأنت ال تدري ماذا كتب لك من  
عمل كالرزق مقدور لك ولكن جيب عليك أن تسعى للعمل كما الرزق، وهلذا تسعى يف طلب الرزق، وال

 تسعى للرزق وتقوم بطاعة اهلل.
وكذلك فال احتجاج ألحد بالقدر على معصية اهلل، فمن الناس من إذا أمرته بالطاعة أجابك بكلمة حق  

داية لكن هذا أراد وال شك أن اإلنسان ينبغي أن يسأل اهلل اهل أريد ِّبا باطل، فيقول: نسأل اهلل أن يهدينا.
 بقوله دفع اللوم عن نفسه ولو كان صادقاً يف طلب اهلداية جلد يف اهلداية وعمل هلا. 

فكما أنك لن ترزق الولد مبجرد التمين بل البد أن تأخذ بأسبابه فتتزوج فإنك لكي تنال اهلداية البد أن 
سبحانه أكثر من عملك. ويف احلديث تتجه إىل ربك، وإذا اجتهت إليه سبحانه فثق أن ما يؤتيك اهلل 

من عادى يل وليًا فقد آذانته باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه،  » القدسي:
وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، ويده اليت يبطش ِّبا، 

فانظر ما يؤتيك اهلل سبحانه ..  « ألعطينه، ولئن استعاذاين ألعيذنهورجله اليت ميشي ِّبا، ولئن سألين 
، وإذا سألته أعطاك، وإذا ع أعمالكيسددك يف مجيو  بأن حيفظ لك جوارحك يسّددكوتعاىل إذا تقربت إليه 

 استعذت به أعاذك.
ذراعاً، ومن تقرب  أنه أخرب عن ربه أن من تقرب إىل اهلل شرباً تقرب اهلل إليه  وثبت كذلك عن رسول اهلل

إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً ، ومن أتاه ميشي أتاه اهلل هرولة. فأقبل على ربك جتد أكثر بكثري من عملك، أما 
 يكون باالستهزاء باهلل سبحانه. أن تعرض وتقول: أسأل اهلل أن يهديين. فهذا أشبه ما

قول له: اعمل فقد جاءتك الرسل ونزلت وهلذا فنقول ملن يزعم أنه يرتك العمل ويتكل على ما كتب، ن 
الكتب وبني اخلري ورغب فيه، وبني الشر وحذر منه، وأوتيت عقاًل فما عليك إال أن تقوم مبا يقتضيه هذا 

مث تال قول  «اعملوا فكل ميسر ملا خلق له »:   الرسولالعقل من اتباع ما جاءت به الرسل . وهلذا قال 
. وكذب سره لليسرى .وأما من خبل واستغىن. وصدق باحلسىن . فسني فأما من أعطى واتقى   :اهلل 

 .[10-5سورة الليل:  ]باحلسىن . فسنيسره للعسرى
هم بأن هذا قضاء وقدر فلن وهؤالء الذين حيتجون بالقدر لو ضرِّبم أحد أو أخذ ماهلم مث احتج علي 

 .يقبلوا
وهلذا فاالحتجاج بالقدر إبطال للشرع، ألن كل من يقرتف إمثًا من زىن، أو قتل، أو شرب مخر، وغريه  

 سيقول : هذا قضاء وقدر فتفسد األرض ويفسد الشرع.  



26 

 

أيت بسارق فأمر بقطع يده، فقال السارق: مهاًل يا أمري املؤمنني، واهلل ما  عمر بن اخلطاب  وقد ذكر أن
. فاحتج عليه عمر مبا (وحنن نقطع يدك بقضاء اهلل وقدره)  :هلل وقدره، فقال عمرسرقت إال بقضاء ا

 . السيءاحتج به هو على عمله 
إن موسى مل يلم آدم على ما ) فقال أهل العلم: وهنا يف قصة احتجاج آدم وموسى عليهما السالم:     

خراج من اجلنة. وموسى أعلم وأفقه وقع منه من املعصية واألكل من الشجرة وإمنا ذكر املصيبة وهي اإل
ربه  وعصى آدم ربه فغوى مث اجتباه  فيه: وآدب من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه، وقال اهلل 

 .[(122 -121: سورة طه]  فتاب عليه وهدى
وإمنا كان العتب من جهة اإلخراج من اجلنة وهي مصيبة وجيوز لإلنسان أن حيتج بالقدر على املصيبة ألهنا 
ليست من فعله بل من تقدير اهلل ونظري ذلك رجل سافر فأصيب يف سفره حبادث فجئت تلومه على سفره 

 هلل وقدره. ويقبل منه هذا.. فال يتوجه هذا اللوم ألنه مل يسافر من أجل احلادث وسيقول لك: هذا بقضاء ا
وهكذا آدم فهو مل يأكل من الشجرة من أجل أن خيرج من اجلنة، ولكن الشيطان وسوس له وقامسه وغره 
فنسي ما عهد اهلل إليه أال يقرب هذه الشجرة فحصلت املصيبة وأخرج من اجلنة. . فاحتجاج آدم بالقدر 

 على املصيبة، وهذا جائز ال بأس به. 
، جاء إىل علي وفاطمة رضي اهلل عنهما ومها  أن النيب  ورد يف األثريورد البعض هنا ما وكذلك     

عين كنا ي - يا رسول اهلل، إن أنفسنا بيد اهلل ) نائمان مل يقوما لصالة الليل، فكأنه المهما، فقال علي:
 أكثر شيء جدالً وكان اإلنسان   ، وهو يضرب على فخذه ويقول:   ، فخرج رسول اهلل(  -نائمني
. 

 قدر.احتجاجه بال  ، مل ينكر على علي فقال احملتجون بالقدر: إن رسول اهلل  
بأهنما ملا حيتجا على االستمرار يف املعصية وإمنا  رمحه اهلل ابن القيمومنهم  وأجاب أهل العلم على ذلك 

وهو نادم عليه ويعزم أال يعود على أمر قد فرغ وانتهى، وفرق بني شخص حيتج بالقدر على أمر قد مضى 
  إليه، وبني شخص حيتج بالقدر ليربر استمراره على املعصية فاألول يقبل، والثاين ال يقبل.

وهذا وجه جيد أن اإلنسان إذا أصاب معصية وندم واحتج بالقدر بعد ندمه وتوبته فال بأس بذلك وال 
 حرج، وليس كذلك من حيتج بالقدر ليربر خطأه ويستمر عليه، فهذا ال يقبل أبداً.. 

من أن  وإن قال قائل: ما اجلمع بني إبطال اهلل احتجاج املشركني على شركهم مبشيئته، وما أثبته اهلل   
مع ما سبق من  [107:  سورة األنعام]  ولو شاء اهلل ما أشركوا شركهم وقع مبشيئته، فقد قال سبحانه: 

 .[148سورة األنعام: ]   سيقول الذين أشركوا لو شاء اهلل ما أشركنا قوله تعاىل: 
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فاجلمع أهنم حيتجون باملشيئة لدفع اللوم والعتاب ويقولون: إن تعذيب اهلل هلم ظلم بزعمهم أنه قدره عليهم  
، وإعالم أن هلل تعاىل حكمة يف وقوع الشرك  مث يعاقبهم عليه. أما اآلية األخرى فهي تسلية لرسول اهلل 

 كن ليبلو بعض الناس ببعض.من بين آدم ولو شاء سبحانه جلعل الناس أمة واحدة على احلق ل
عن سبق الكائنات رام من متسك بالقدر ان يتخذه حجة يف ترك  ملا أخرب  ) –رمحه اهلل  – قال اخلطايب

العمل فأعلمهم ان هنا امرين ال يبطل أحدمها باآلخر باطن وهو العلة املوجبة يف حكم الربوبية وظاهر وهو 
العالمة الالزمة يف حق العبودية وامنا هي أمارة خميلة يف مطالعة علم العواقب غري مفيدة حقيقة فبني هلم ان  

ال ميسر ملا خلق له وان عمله يف العاجل دليل على مصريه يف االجل ولذلك مثل باآليات ونظري ذلك ك
 .(الرزق مع األمر بالكسب واالجل مع اإلذن يف املعاجلة 

هذا احلديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء مما يتخاجل يف الضمري من أمر القدر : ) خر آوقال يف موضع 
نتكل وندع العمل مل يدع شيئا مما يدخل يف أبواب املطالبات واالسئلة اال وقد طالب وذلك ان القائل أفال 

ان القياس يف هذا الباب مرتوك واملطالبة ساقطة وانه ال يشبه األمور اليت  به وسأل عنه فأعلمه رسول اهلل 
وحجبهم عن دركه   عقلت معانيها وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليها بل طوى اهلل علم الغيب عن خلقه

 .(كما اخفى عنهم أمر الساعة فال يعلم أحد مىت حني قيامها 
وقال غريه وجه االنفصال عن شبهة القدرية ان اهلل أمرنا حنو ذلك السمعاين يف أول كتاب القدر  وقال ابن 

ب عنا املقادير لقيام احلجة ونصب األعمال عالمة على ما سبق يف بالعمل فوجب علينا االمتثال وغيّ 
مشيئته فمن عدل عنه ضل وتاه ألن القدر سر من أسرار اهلل ال يطلع عليه اال هو فإذا ادخل أهل اجلنة 

ن افعال العباد وان صدرت عنهم لكنها قد سبق علم أاجلنة كشف هلم عنه حينئذ ويف أحاديث هذا الباب 
يف احلديث جواز القعود عند القبور والتحدث كذلك ها بتقديره ففيها بطالن قول القدرية صرحيا  اهلل بوقوع

 . عندها بالعلم واملوعظة واهلل اعلم
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 :النص الثالث 
, إني ُأعلمك  يا غالم »يوما , فقال :  رضي اهلل عنهما قال : كنت خلف النبي حديث ابن عباس 

, وإذا استعنت ه تجاهك , إذا سأَلت فاسَأل اهلليحفظك , احفظ اهلل تجدكلمات : احفظ اهلل 
فاستعن باهلل , واعلم أن األُمة لو اجتمعت على َأن ينفعـوك بشيء , لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل 

, لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك, رفعت األقالم , وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءلك 
 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .  «حف وجفت الص

احفظ اهلل تجده َأمامك , تعرف إلى اهلل في الرخاء يعرفك فـي الشدة,  »وفي رواية اإلمام أحمد : 
واعلم َأن ما َأخطَأك لم يكن ليصيبك , وما َأصابك لم يكن ليخطئك , واعلم َأن النصر مع الصبر , 

 وصححه األلباني في صحيح الجامع. «ِر يسرا وأن الفرج مع الكرب , وأن مع العس
 

 شرح الحديث :
تدبرت )هذا احلديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين ، حىت قال بعض العلماء : 

 . ( هذا احلديث فأدهشين وكدت أطيش 
 . (: أحفظ اهلل حيفظكلهإذا أردت أن توصي صاحبك أو أخاك أو أبنك فقل ): يلوق

 .ظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيهأي : أحف « أحفظ اهلل حيفظك »:  قوله 
وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره باالمتثال وعند نواهيه باالجتناب وعند حدوده فال يتجاوز ما أمر به  

يف  وأذن فيه إيل ما هني عنه وّحذر منه ؛ فمن فعل ذلك فهو من احلافظني حلدود اهلل الذين مدحهم اهلل 
ِنيبٍ َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكله َأوماٍب َحِفيٍظ؛ َمْن َخِشَي الرممْحَن بِالْ    :، وقال تعايل كتابه   َغْيِب َوَجاء ِبَقْلٍب مُّ

 .يظ يف اآلية باحلافظ ألوامر اهللففسر احلف
َحاِفظُوْا َعَلى    :فقال ومن أعظم ما جيب حفظه من أوامر اهلل الصالة ، وقد أمر اهلل باحملافظة عليها

اَلِة اْلُوْسَطى  . َوالمِذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواهِتِْم حُيَاِفظُونَ  ومدح احملافظني عليها بقوله :،  الصمَلَواِت والصم
 صحيح اجلامع. «َوالَ حُيَاِفُظ َعَلى اْلُوُضوِء ِإالم ُمْؤِمن » :وكذلك الطهارة فإهنا مفتاح الصالة ، قال النيب  
اللسان من غري قصد   : هو ما سبقواألميان َواْحَفظُوْا أمَْيَاَنُكْم   :ان ، قال ومما يُؤّمر حبفظه األمي 

ان يقع الناس فيها كثريًا ويُهمل كثرٌي منهم ما جيب حفظه واهلل . فإن األمي ىكقول اإلنسان: ال واهلل ، وبل
 فال حيفظه وال يلتزمه .

األلباين يف السلسلة الصحيحة كما يف احلديث الذي حسنه   الرأس والبطن :ومن األشياء املأمورين حبفظها 
وحفظ الرأس وما وعي يدخل فيه  «فليحفظ الرأس وما وعي وليحفظ البطن وما حوى »قال :  أنه 
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ْمَع َواْلبَ   حفظ السمع والبصر واللسان من احملرمات قال تعايل : َصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُول ِئَك َكاَن َعْنُه  ِإنم السم
وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن اإلصرار علي ما حرم اهلل ، ويتضمن أيضا  َمْسُؤواًل 

 حفظ البطن من إدخال احلرام إليها من املآكل واملشارب . 
من حفظ  »:قال  أنه  اهلل عنهارضي اللسان والفرج ؛ فعن عائشة أم املؤمنني أعظم ما جيب حفظه  ومن

 .غريها. و  صحيح اجلامع « دخل اجلنة ما بني حلييه ورجليه
حفظه اهلل فإن اجلزاء من جنس العمل،  :حقوقه ىأي من حفظ حدوده وراع :« حيفظك »:  وقوله 

 وحفظ اهلل لعبده يدخل فيه نوعان :
ما من ) :ال عمر بن عبد العزيز وأهله وماله؛ قحفظه له يف مصاحل دنياه كحفظه يف بدنه وولده :  األول

إن اهلل ليحفظ بالرجل الصاحل ولده  (:، وقال ابن املنكدر(مؤمن ميوت إال حفظه اهلل يف عقبه وعقب عقبه
كان العبد مشتغال بطاعة اهلل فإن   . ومىت( وولد ولده والّدويّرات اليت حوله فما يزالون يف حفظ من اهلل وسرت

اهلل فقد حفظ نفسه ، ومن ضّيع تقواه فقد ضّيع نفسه واهلل  ىتقامن : كم قيلتلك احلال ؛   اهلل حيفظه يف
 .( إين ألعصى اهلل فأعرف ذلك يف خلق خادمي ودآبيت : )( وقال بعضهمغين عنه 

: حفظ اهلل للعبد يف دينه وإميانه ؛ فيحفظه يف حياته من الشبهات املّضلة هامن احلفظ وهو أشرف الثاني
 الشهوات احمّلرمة ، وحيفظه عند موته فيتوفاه علي األميان .ومن 

وجد اهلل معه يف كل  :حقوقه ىأن من حفظ حدود اهلل وراع :عناهم « أحفظ اهلل جتده جتاهك » وقوله 
قال  ،حمُِّْسُنونَ ِإنم الّلَه َمَع المِذيَن ات مَقوْا ومالمِذيَن ُهم   ،أحواله حيث يتوجه حيوطه وينصره ويّوفقه وُيسّدده

، واحلارس الذي ال ينام،  معه فمعه الفئة اليت ال تُغلب، ومن يكن اهللمن يتقي اهلل يكن معه ):ةقتاد
فمن  أما بعد ، فإن كان اهلل معك )أخ له فقال : بل كتب بعض السلف إىل؛ ( واهلادي الذي ال يضل

 ( .اف ؟؟ وإن كان عليك فمن ترجو ؟خت
إياك  :  هذا ُمقتبٌس من قوله تعاىل :« فأستعن باهلل :فأسأل اهلل ، وإذا استعنت :سألتإذا  »:  قوله 

فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه ، والدعاء هو العبادة كما يف احلديث الصحيح عن  نعبد وإياك نستعني
، وأن ُيسأل غريهوحده وال  .فتضمن هذا الكالم أن ُيسأل اهلل  يف صحيح اجلامع النعمان بن بشري 

 ُيستعان باهلل دون غريه .
صحيح اجلامع ، ويف النهي عن مسألة املخلوقني أحاديث   «من مل يسأل اهلل يغضب عليه »: وقال 

مجاعة من أصحابه علي أن ال يسألوا الناس شيئاً ومنهم : أبو بكر وأبو  كثرية صحيحة ، وقد بايع النيب 
فال يسأل أحد أن  ناقته ىكان أحدهم يسقط السوط منه وهو عل، و  ذر وثوبان رضي اهلل عنهم أمجعني

 يناوله إياه .
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نْ َيا  » : وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب  َماِء الدُّ  فَِإَذا َمَضى ثُ ُلُث اللمْيِل أَْو ِنْصُف اللمْيِل نَ َزَل ِإىَل السم
 «ُأِجيَبُه َهْل ِمْن َساِئٍل َفُأْعِطَيُه َهْل ِمْن ُمْستَ ْغِفٍر َفَأْغِفَر َلُه َهْل ِمْن تَاِئٍب َفأَُتوَب َعَلْيِه َهْل ِمْن َداٍع فَ : فَ َقاَل 

تعنّي ، ألن السؤال فيه إظهار الذل من السائل واملسكنة واحلاجة  علم أن سؤال اهلل او 
ُ

دون خلقه هو امل
، وال  املضاررتاف بقدرة املسئول علي رفع هذا الضر ونيل املطلوب وجلب املنافع ودرء واالفتقار ، وفيه االع

يصلح الذل واالفتقار إال هلل وحده العزيز الغفار ألنه حقيقة العبادة ، وكان اإلمام أمحد بن حنبل يدعو 
لي كشف الضر اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغريك فصنه عن املسألة لغريك ؛ وال يقدر ع ) ويقول:

 .(وجلب النفع سواك 
علم أن اهلل سبحانه حُيب أن ُيسأل ، واملخلوق يكره أن ُيسأل ، وهلذا قال وهب بن ُمنبه لرجل كان يأيت اف

وحيك تأيت من يُغلق عنك بابه ويُظهر لك فقره ويُواري عنك غناه ، وتدع من يفتح لك بابه نصف  )امللوك:
 ( ويقول ادعين أستجب لك ؟؟ غناه،ويُظهر لك  الليل ونصف النهار،

إياك أن تطلب حوائجك إيل من أغلق دونك بابه وجيعل دوهنا حجابه ، وعليك ) وقال طاووس لعطاء : 
  .(مبن بابه مفتوح إيل يوم القيامة أمرك أن تسأله ، ووعدك أن جُييبك 

، وال ُمعني مضاره احله ودفع دون غريه من اخللق ، فألن العبد عاجز عن جلب مص وأما االستعانة باهلل 
عان ومن خذله فهو املخذول ، وهذا حت له علي مصاحل دينه ودنياه إال اهلل 

ُ
يق قول ق، فمن أعانه فهو امل

ال حول وال قوة إال باهلل ، فإن املعين ال حتّول للعبد من حال إيل حال وال قوة له علي ذلك إال باهلل ، وهذه 
ة ، فالعبد حُمتاج إيل االستعانة باهلل يف فعل املأمورات وترك احملظورات والصرب الكلمة هي كنز من كنوز اجلن

علي املقدورات كلها يف الدنيا وعند املوت وبعده من أهوال الربزخ ويوم القيامة ، وال يقدر علي اإلعانة علي 
رب عجبت  يا )  ، فمن حقق االستعانة عليه يف ذلك كله أعانه .قال بعض السلف : ذلك إال اهلل 

 .( ملن يعرفك كيف يرجو غريك ، وعجبت ملن يعرفك كيف يستعني بغريك 
وأعلم أن األمة لو اجتمعت علي أن ينفعوك بشيء ، مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك ،  »:  قوله 

يب العبد املراد : إمنا ُيص «وإن اجتمعوا علي أن يضروك بشيء ؛ مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك 
يف الكتاب يف دنياه مما يضره أو ينفعه فكله ُمقّدر عليه ، وال ُيصيب العبد إال ما ُكتب له من مقادير ذلك 

  ُقل لمن ُيِصيبَ َنا ِإالم َما َكَتَب الّلُه لََنا : وقد قال تعاىل ذلك اخللق كلهم مجيعا. ىجتهد علا السابق، ولو
رَأََها  وقال : ن قَ ْبِل َأن ن مب ْ ُقل   :وقوله  َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأْلَْرِض َواَل يف أَنُفِسُكْم ِإالم يف ِكَتاٍب مه

 . لمْو ُكنُتْم يف بُ ُيوِتُكْم لَبَ َرَز المِذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإىَل َمَضاِجِعِهْم 
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هو كناية عن تقدم كتابة املقادير كلها والفراغ منها من أمد  :« الصحفرُفعت األقالم وجفت  » قوله 
بعيد ، فإن مقادير اخلالئق قد ُكتبت قبل أن خيلق اهلل السماوات واألرض خبمسني ألف سنة ، كما يف 

 صحيح مسلم .
إليه ، فإن هذا األصل وما ذُكر قبله وبعده فهو ُمتفرع عليه وراجع  ىعلم أن مدار مجيع هذه الوصية علاو 

العبد إذا علم أنه لن ُيصيبه إال ما كتب اهلل له من خري وشر ونفع وضر وأن اجتهاد اخللق كلهم علي 
خالف املقدور غري ُمفيد البتة علم حينئٍذ أن اهلل وحده هو الضآر النافع املعطي املانع ، فأوجب ذلك للعبد 

ملعبود إمنا يُقصد بعبادته جلب املنافع ودفع توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده ، فإن ا
، وهلذا ذم اهلل من يعبد من ال ينفع وال يضر وال يُغين عن عابده شيئاً فمن يعلم أنه ال ينفع وال يضر  املضار

وال يُعطي وال مينع غري اهلل أوجب له ذلك إفراده باخلوف والرجاء واحملبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقدمي 
ي طاعة اخللق مجيعًا ، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط اخللق مجيعًا ، وأن يُفرده وحده طاعته عل

 باالستعانة به والسؤال له وإخالص الدعاء له يف حال الشدة وحال الرخاء.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم الثالث

 النصوص املتعلقة باليوم اآلخر
 : وفيه مبحثان                                                                       

 
 

 .األول : اثبات الساعة بعالمتها المبحث
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 .الثاني : مواقف يوم القيامة مبحثال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الساعة بعالمتها  ثباتاألول : إ المبحث 
 وفيه مخسة نصوص :

 
اَعِة أَيماَن ُمْرَساَها َيْسأَُلوَنَك َعنِ  قال اهلل تعاىل: : النص األول َا ِعْلُمَها ِعْنَد َريبه ُقْل إِ  السم اَل جُيَلهيَها ِلَوْقِتَها  منم

َماَواِت َواأْلَْرضِ ِإالم ُهَو  ثَ ُقَلتْ  هَ اَل تَْأتِيُكْم ِإالم بَ ْغَتًة  َيْسأَلُ   يف السم ا ِعْلُمَها ِعْنَد ُقْل ِإمنمَ  اوَنَك َكأَنمَك َحِفيٌّ َعن ْ
 .[ 187األعراف:سورة ]  ِكنم َأْكثَ َر النماِس اَل يَ ْعَلُمونَ اللمِه َولَ 

 
 شرح اآلية :
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اَعة : يَ ُقول تَ َعاىَل  اَعة : َكَما قَاَل تَ َعاىَل :    َيْسأَُلوَنك َعْن السم ُعيَن العلماء ، َيْسأَلك النماس َعْن السم
ي يوم القيامة ومسُه  أمساء يوم القيامة وعددوها ، منهم الغزايل ، والقرطيب وغريمها، فبلغت مخسني امساً،جبمع 

يه أن ال ساع ة ج زء من أربع ة وع شري ن لجزء م ن الزمان غ ري حم دود ، وال متع ارف ع، والساعة ال ساعة ب
 ة .لال ي وم واللييف س اعة 

مسيت  ( ، وق يل)اآلن ب        وال معروف ،ل ذي ن ح ن ف ي هال وق ت ا :الم ت ع ن يوال س اعة ب إضاف ة األلف وال
 ألهنا تأيت بغتة يف ساعة . :لقرِّبا ، وقيل :بذلك

يمة: َوِقيَل  ،يف قُ َرْيش هذه الآلية نَ زََلتْ : ِقيَل   وََكانُوا َيْسأَلُوَن  ،يف نَ َفر ِمْن اْليَ ُهود َواأْلَومل َأْشَبه أِلَنم اآْليَة َمكه
َعاًدا ِلُوُقوِعَها َوَتْكِذيًبا ِبُوُجوِدَها َكَما قَاَل تَ َعاىَل  اَعة ِاْسِتب ْ َويَ ُقولُوَن َمىَت َهَذا اْلَوْعد ِإْن ُكْنُتْم  : َعْن َوْقت السم

َها َويَ ْعَلُموَن أَن مَها َيْستَ ْعِجل ِِّبَا المِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن ِِّبَا    :َوقَاَل تَ َعاىَل   َصاِدِقنيَ  َواَلمِذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقوَن ِمن ْ
اَعة َلِفي َضاَلل بَِعيد  . احلَّْق َأاَل ِإنم المِذيَن مُيَاُروَن يف السم

ة  ،ُمْنتَ َهاَها: رضي اهلل عنهمااِْبن َعبماس  لَ قَا : أَيماَن ُمْرَساَها  :َوقَ ْوله   َأْي َمىَت حَمَّطَها َوأَيماَن آِخر ُمدم
اَعة نْ َيا المِذي ُهَو َأومل َوْقت السم  .الدُّ

َا ِعْلمَها ِعْند َريبه اَل جُيَلهيَها ِلَوْقِتَها ِإالم ُهوَ   قوله: اَعة  أََمَر تَ َعاىَل َرُسوله  : ُقْل ِإمنم ِإَذا ُسِئَل َعْن َوْقت السم
َأْي يَ ْعَلم َجِليمة أَْمرَها َوَمىَت َيُكون َعَلى التمْحِديد اَل  ،مَها ِإىَل اللمه تَ َعاىَل فَِإنمُه ُهَو المِذي جُيَلهيَها ِلَوْقِتَهاَأْن يَ ُرّد ِعلْ 

َماَوات َواأْلَْرض  :َوهِلََذا قَالَ  ؛يَ ْعَلم َذِلَك ِإالم ُهَو تَ َعاىَل  ثَ ُقَل ِعْلمَها َعَلى  يأ :قَاَل قَ َتاَدة : ثَ ُقَلْت يف السم
َماَوات َواأْلَْرض أَن مُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ  َماَوات َواأْلَْرض  قَالَ و  ،أَْهل السم احلََْسن : ِإَذا َجاَءْت ثَ ُقَلْت َعَلى أَْهل السم

لَْيَس َشْيء ِمْن اخْلَْلق ِإالم ُيِصيبُه ِمْن َضَرر يَ ْوم  رضي اهلل عنهما: َوقَاَل اِْبن َعبماس ،يَ ُقول َكبُ َرْت َعَلْيِهمْ 
 .اْلِقَياَمة

اَعة ِإالم َفْجَأة: اَل فَِإنمُه يَ ُقول : اَل تَْأتِيُكْم ِإالم بَ ْغَتة : قَ ْوله يء السم أي  :لوقي ،، اَل َتْشُعُروَن مبَِجيِئَهاجتَِ
 تَْأتِيِهْم َعَلى َغْفَلة .  

َها : قوله َلْست  ،يَ ُقول َكأَنمك َعامِل ِِّبَاقال ابن عباس رضي اهلل عنهما:  : َيْسأَُلوَنك َكأَنمك َحِفّي َعن ْ
 .تَ ْعَلمَها

َا ِعْلمَها ِعْند اللمه قوله:   َها    :َوقَاَل َمْعَمر َعْن بَ ْعضهمْ  : ُقْل ِإمنم َوقَاَل  .َكأَنمك َعامِل ِِّبَا  َكأَنمك َحِفّي َعن ْ
َها    :ْبد الرممْحَن ْبن َزْيد ْبن َأْسَلمَ عَ  َوَقْد َأْخَفى اللمه ِعْلمَها َعَلى َخْلقه  ،َكأَنمك ِِّبَا َعاملِ   :َكأَنمك َحِفّي َعن ْ

اَعة  َوقَ رَأَ   .اآْليَة  ِإنم اللمه ِعْنده ِعْلم السم
َا ِعْلمَها ِعْند َريبه اَل جُيَلهيَها ِلَوْقِتَها ِإالم ُهَو  : الراجح وهلذا قال َوَهَذا اْلَقْول فَِإنمُه أَْمر ِمْن اللمه نَبِّيه  ُقْل ِإمنم

ًدا  اَعة بِأَنمُه اَل يَ ْعَلم َوْقت ِقَيامَها ِإالم اللمه المِذي يَ ْعَلم اْلَغْيب ، َوأَنم  حُمَمم يب َسائِِليِه َعْن السم اَل  هُ بَِأْن جيُِ
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ا َجاَء ِجرْبِيل  يف ُصوَرة أَْعرَايبّ لِيُ َعلهم النماس أَْمر ِدينهْم  يُْظِهرَها ِلَوْقِتَها َواَل يَ ْعَلمَها َغرْيه َجلم ذِْكره َوهِلََذا َلمم
اِئل اْلُمْستَ ْرِشد َوَسأََلُه  َفَجَلَس ِمْن َرُسول اللمه  ْحَسان  جَمِْلس السم ميَان . مُثم َعْن اإْلِ ْساَلم مُثم َعْن اإْلِ َعْن اإْلِ

اَعة ؟ َقاَل َلُه َرُسول اللمه  اِئل  » . مُثم قَاَل َفَمىَت السم َها بَِأْعَلم ِمْن السم َأْي َلْست َأْعَلم ِِّبَا  «َما اْلَمْسُئول َعن ْ
اَعة   أَ النميبّ ِمْنك َواَل َأَحد أَْعَلم ِِّبَا ِمْن َأَحد مُثم قَ رَ   . اآْليَة ِإنم اللمه ِعْنده ِعْلم السم
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 :النص الثاني
 ,علينا ونحن نتذاكر لع النبي : اط  قال حذيفة بن أسيد الغفاري روى مسلم في صحيحه عن 

 ,آياتن تقوم حتى تروا قبلها عشر إنها ل »: قال ,قالوا : نذكر الساعة , «ما تذكرون ؟  »: فقال
م , ويأجوج الدخان , والدجال , والدابة , وطلوع الشمس من مغربها , ونزول عيسى بن مري :فذكر

: خسف بالمشرق , وخسف بالمغرب , وخسف بجزيرة العرب , وآخر ومأجوج , وثالثة خسوف
 .«ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 

 .  «نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر  »وفي رواية : 
 . «وريح تلقي الناس في البحر  »وفي رواية في العاشرة : 

 
 شرح الحديث :

 .( أي : أمر القيامة واحتمال قيامها يف كل ساعة نذكر الساعة) :  قول الصحابة 
 .أي : عالمات « إهنا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آيات »:  قوله

 :بيانا للعشر ( أي : النيب  فذكر )قوله: 
: هو  قال حذيفة ،يوم تأيت السماء بدخان مبني  : هو الذي ذكر يف قوله تعاىل :« الدخان » -1 

ميكث أربعني يوما وليلة ، واملؤمن  ،ميأل ما بني املشرق واملغرب »: سئل عنه فقال على حقيقته ؛ ألنه 
 ، فقوله : يصري كالزكام أي : كصاحب ، أو مصدر مبعىن املفعول أي «يصري كالزكام ، والكافر كالسكران 

 .: كاملزكوم
 

 :، منهافقد ذكر فيه عدة أحاديث يف السنة النبوية تبني حاله :« الدجال » -2 
إال أنذر أمته األعور الكذاب أال إنه أعور وإن ربكم  ما بعث نيب »:  قال: قال النيب  عن أنس  

 . «ليس بأعور وإن بني عينيه مكتوب كافر
ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة َخْلٌق  »يقول:  قال: مسعت رسول اهلل   عن عمران بن حصنيو 

 . «َأْكبَ ُر من الدجال 
 ظهري الناس املسيح الدجال يوما بني ذكر النيب رضي اهلل عنهما قال: عن عبد اهلل بن عمر وكذلك  

َوأَرَاين الليلة  ،كأن عينه ِعَنَبٌة طَاِفَيةٌ   ،أال إن املسيح الدجال أعور العني اليمىن ،إن اهلل ليس بأعور » :فقال
ُته بني منكبيه َرِجُل الشعر  عند الكعبة يف املنام فإذا رجل آَدُم كأحسن ما يرى من أُْدِم الرجال تضرب ِلمم

هذا املسيح : فقالوا ؟ من هذا : يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكيب رجلني وهو يطوف بالبيت فقلت 
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طًا أعور العني اليمىن كأشبه من رأيت بابن َقَطٍن واضعا يديه على ابن مرمي مث رأيت رجال وراءه َجْعًدا َقطِ 
 . « من هذا قالوا املسيح الدجال: منكيب رجل يطوف بالبيت فقلت 

الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف  قال: ذكر رسول اهلل  عن النواس بن مسعان و  
يا رسول اهلل ذكرت الدجال غداة : قلنا «ما شأنكم  »: لما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقالف ،طائفة النخل

 :إن خيرج وأنا فيكم ،غري الدجال أخوفين عليكم » فخفضت فيه ورفعت حىت ظنناه يف طائفة النخل فقال 
إنه شاب  ،فامرؤ حجيج نفسه واهلل خليفيت على كل مسلم :وإن خيرج ولست فيكم ،فأنا حجيجه دونكم

إنه  ،فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ،ه بعبد العزى بن قطنقطط عينه طافئة كأين أشبه
وما لبثه يف  :يا رسول اهلل: قلنا  «يا عباد اهلل فاثبتوا ،فعاث ميينا وعاث مشاال ،خارج َخلمًة بني الشأم والعراق

يا رسول  :قلنا «وسائر أيامه كأيامكم  ،ويوم كجمعة ،ويوم كشهر ،يوم كسنة :أربعون يوما »: قال؟ األرض
وما  :يا رسول اهلل: قلنا  «اقدروا له قدره  ،ال »: قال؟ أتكفينا فيه صالة يوم :فذلك اليوم الذي كسنة :اهلل

فيأيت على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له  ،كالغيث استدبرته الريح »: قال ؟ِإْسرَاُعُه يف األرض
ُه فيأمر السماء فتم طر واألرض فَ تُ ْنِبُت فرتوح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ُذرًا َوَأْسبَ َغُه ضروعا وأََمدم

ون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلني ليس بأيديهم شيء من دُّ مث يأيت القوم فيدعوهم فريُ  ،خواصر
مث يدعو رجال ممتلئا شبابا  ،ِسيِب النحلفتتبعه كنوزها َكيَ َعا ،أخرجي كنوزك :ومير باخلَرِبَِة فيقول هلا ،أمواهلم

فبينما هو كذلك إذ  ،ل ويتهلل وجهه يضحكبِ قْ مث يدعوه في ُ  ،فيضربه بالسيف فيقطعه َجْزلَتَ نْيِ رمية الغرض
 .«بعث اهلل املسيح ابن مرمي 

معه هنران جيريان  :ألنا أعلم مبا مع الدجال منه »:  قال: قال رسول اهلل   عن حذيفة بن اليمان و
ا أَْدرََكنم َأَحٌد فليأت النهر الذي يراه نارا  ،واآلخر رأي العني نار تأجج ،أحدمها رأي العني ماء أبيض فَِإمم

وإن الدجال ممسوح العني عليها ظََفَرٌة غليظة مكتوب  ،وليغمض مث ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد
 . « ب وغري كاتببني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كات

عليهم  ،يتبع الدجال من يهود َأْصبَ َهاَن سبعون ألفا »قال:  أن رسول اهلل  عن أنس بن مالك و 
 .«الطمَياِلَسُة 

ليس له من نَِقاِِّبَا  ،ليس من بلد إال سيطؤه الدجال إال مكة واملدينة »قال:  عن النيب  ه أيضا عنو 
 مث تَ ْرُجُف املدينة بأهلها ثالث رجفات فيخرج اهلل كل كافر ومنافق ،حيرسوهناني نَ ْقٌب إال عليه املالئكة صافّ 

» . 
قالت أم  «لََيِفرمنم الناس من الدجال يف اجلبال  »يقول:  أهنا مسعت النيب رضي اهلل عنها عن أم شريك و 

 .«هم قليل »: يا رسول اهلل فأين العرب يومئذ؟ قال : َشرِيك 
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وما يُ ْنِصُبَك  » :قال :عن الدجال أكثر مما سألت قال: ما سأل أحد النيب  عن املغرية بن شعبة و 
هو أهون على  »: قال ! يا رسول اهلل إهنم يقولون إن معه الطعام واألهنار : قال قلت «منه؟ إنه ال يضرك 

 .« اهلل من ذلك
 
 . أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم  وهي املذكورة يف قوله تعاىل : :  « الدابة » -3
 
 . وهي العالمة املشهورة:  « طلوع الشمس من مغربها » -4
 
إىل ظهوره املهدي األعظم ، فهو من  أي : املنضمّ  « نزول عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم » -5

 باب االكتفاء .
 . «ينزل عيسى بن مرمي عند املنارة البيضاء شرقي دمشق  » :مرفوعاوقد روى الطرباين عن أوس 

يف غريب يف النهاية و :  «يقتل ابن مرمي الدجال بباب لد  »وروى الرتمذي عن جممع بن جارية مرفوعا : 
 . ، كذا يف شرح الرتمذي للسيوطي: هو موضع بالشام ، وقيل بفلسطنياحلديث البن األثري

  .الدجال عند باِّبا  ويف القاموس : لد بالضم قرية بفلسطني ، يقتل عيسى 
 
َحىتم ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهم  قال تعاىل :   ،بألف فيهما ويهمز : « يأجوج ومأجوج »  -6

تَ َرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر المِذيَن َكَفُروا يَا َويْ َلنَ  ن ُكله َحَدٍب يَنِسُلوَن * َواق ْ ا َقْد ُكنما يف َغْفَلٍة مه
ْن َهَذا َبْل ُكنما ظَاِلِمنَي   [.97 96]األنبياء:  مه

لبيك ربنا  :يقول! يوم القيامة يا آدم  يقول: اهلل  » قال: قال النيب  عن أيب سعيد اخلدري و  
 ؟يا رب وما بعث النار :قال ،إن اهلل يأمرك أن خترج من ذريتك بعثا إىل النار :فَ يُ َناَدى بصوت ،وسعديك

فحينئذ تضع احلامل محلها ويشيب الوليد وترى  ؛من كل ألف أُرَاُه قال تسع مائة وتسعة وتسعني: قال
 ،ذلك على الناس حىت تغريت وجوههم فشقّ  ،الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد

مث أنتم يف الناس كالشعرة  ،من يأجوج ومأجوج قَاَل ِتْسَع مائة َوِتْسَعًة وتسعني ومنكم واحد :فقال النيب 
وإين ألرجو أن تكونوا رُبَُع أهل  ،ض أو كالشعرة البيضاء يف جنب الثور األسودالسوداء يف جنب الثور األبي

 . «نا فكربّ  ،شطر أهل اجلنة :مث قال ،نافكربّ  ،ثُ ُلَث أهل اجلنة :مث قال ،نافكربّ  ،اجلنة
. هذا أبوكم آدم : فرتاءى ذريته فيقال  ،آدم :دعى يوم القيامةأول من يُ  »قال:  عن أيب هريرة أن النيب و 

أخرج  :فيقول؟ يا رب كم أخرج : فيقول ، أخرج بعث جهنم من ذريتك : فيقول، لبيك وسعديك  :فيقول
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يا رسول اهلل إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا : فقالوا  «من كل مائة تسعة وتسعني 
 .«األسودإن أميت يف األمم كالشعرة البيضاء يف الثور  »: قال ؟ 

ال إله إال اهلل ويل للعرب  »دخل عليها فزعا يقول:  عن زينب بنت جحش رضي اهلل عنها أن النيب و  
قالت  «وحلق بإصبعه اإلِّباِم واليت تليها ،فُِتح اليوم من َرْدِم يأجوَج ومأجوَج مثُل هذه :من شر قد اقرتب

 .« إذا كثر اخلََبثُ  ،نعم »:قال؟ اهلل أَنَ ْهِلُك وفينا الصاحلون فقلت يا رسول: زينب بنت جحش
إن يأجوج ومأجوج لََيْحِفُروَن السد كل يوم حىت إذا كادوا  »قال:  عن رسول اهلل  ن أيب هريرة وع 

حىت إذا  ،فيعودون إليه َكَأَشده ما كان ،ارجعوا فستحفرونه غدا :قال الذي عليهم :يرون شعاع الشمس
حفروا حىت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي  :بلغت مدهُتم وأراد اهلل عز وجل أن يبعثهم إىل الناس

فيحفرونه  :فيعودون إليه وهو َكَهْيَئِتِه حني تركوه ،ويستثين ،ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء اهلل :عليهم
ُفوَن املياه ويتحصن النا س منهم يف حصوهنم فريمون بسهامهم إىل السماء فرتجع وخيرجون على الناس فَ يُ َنشه

َفاِئِهْم  ،قهرنا أهل األرض وعلونا أهل السماء :وعليها كهيئة الدم فيقولون فيبعث اهلل عليهم نَ َغفا يفَ ق ْ
والذي نفس حممد بيده إن دواب األرض لتسمن شكرا من حلومهم :  فقال رسول اهلل  ،فيقتُلهم ِّبا

 . «ودمائهم 
مث يأيت عيسى ابن مرمي قوم قد عصمهم اهلل منه فيمسح عن  »:  مرفوعا ديث النّواس بن مسعان يف حو 

فبينما هو كذلك إذ أوحى اهلل إىل عيسى إين قد أخرجت عبادا يل ال  ،وجوههم وحيدثهم بدرجاهتم يف اجلنة
 فيمرُّ  ،ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ،َيَداِن ألحد بقتاهلم َفَحرهْز عبادي إىل الطور

مث يسريون حىت  ،لقد كان ِّبذه مرة ماء :أوائلهم على حبرية َطرَبِيمَة فيشربون ما فيها ومير آخرهم فيقولون
لقد قتلنا من يف األرض هلم فلنقتل من يف السماء  :ينتهوا إىل جبل اخلََمِر وهو جبل بيت املقدس فيقولون

اِِّبم إىل السماء فريُ فري  اِّبم خمضوبة دما دُّ مون بُِنشم وحُيَْصر نيب اهلل عيسى وأصحابه حىت يكون  ،اهلل عليهم ُنشم
فريسل اهلل عليهم  :فيَ ْرَغُب نيب اهلل عيسى وأصحابه ،رأس الثور ألحدهم خريا من مائة دينار ألحدكم اليوم

مث يهبط نيب اهلل عيسى وأصحابه إىل األرض فال  ،احدةالن مَغَف يف رقاِّبم فيصبحون فَ ْرَسى كموت نفس و 
فريغب نيب اهلل عيسى وأصحابه إىل اهلل فريسل اهلل  :جيدون يف األرض موضع شرب إال مأله َزمَهُهم ونتنهم

منه بيت مدر وال وبر  نُّ كِ مث يرسل اهلل مطرا ال يُ  ،طريا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهلل
فيومئذ تأكل العصابة من  :ي بركتكده مث يقال لألرض أنبيت مثرتك ورُ  ،حىت يرتكها كالزمَلَفةِ  فيغسل األرض

اللهْقَحة من و  ،ويبارك يف الرهْسل حىت أن اللهْقَحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس ،الرمانة ويستظلون ِبِقْحِفَها
إذ بعث اهلل  :فبينما هم كذلك ،تكفي الَفِخَذ من الناساللهْقَحة من الغنم لو  ،البقر لتكفي القبيلة من الناس
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ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها  ،رحيا طيبة فتأخذهم حتت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم
 . «فعليهم تقوم الساعة  ،هتارج احلمر

نم البيت ولَيُ ْعَتَمَرنم ب » قال: عن النيب  عن أيب سعيد اخلدري و    .«عد خروج يأجوج ومأجوج   لَُيَحجم
 

يف مواضع ، لكن حيتمل أن يكون املراد ُوِجد اخلسف  قيل أن قدو  :« ثالثة خسوف » 7-8-9 
 .باخلسوف الثالثة قدرا زائدا على ما وجد ، كأن يكون أعظم مكانا وقدرا

على تقدير أحدها أو  بالرفع يف الثالثة:  «خسف باملشرق ، وخسف باملغرب ، وخسف جبزيرة العرب  » 
 ..منها 

 
، ويف نار خترج من اليمن  :ما ذكر من اآلياتآخر أي :  « نار تخرج من اليمن وآخر ذلك » - 10 

 . « خترج من أرض احلجاز »رواية : 
قال القاضي عياض : لعلها ناران جتتمعان حتشران الناس ، أو يكون ابتداء خروجها من اليمن ، وظهورها 

 .، ذكره القرطيب من احلجاز 
مث اجلمع بينه وبني ما يف البخاري : أن أول أشراط الساعة نار خترج من املشرق إىل املغرب ، بأن آخريتها  

باعتبار ما ذكر من اآليات ، وأوليتها باعتبار أهنا أول اآليات اليت ال شيء بعدها من أمر الدنيا أصال ، بل 
ما ذكر معها ، فإنه يبقى مع كل آية منها أشياء من أمور الدنيا ،  يقع بانتهائها النفخ يف الصور ، خبالف 

 كذا ذكره بعض احملققني من العلماء املوفقني . 
إىل جممعهم ، : بفتح الشني ويكسر أي:  «حمشرهم  الناس إىل »أي : تسوق تلك النار  «تطرد  »

 .وموقفهم 
إن احلشر يكون يف أرض الشام ، لكن الظاهر أن قيل : املراد من احملشر أرض الشام ، إذ صح يف اخلرب : 

 املراد أن يكون مبتدؤه منها ، أو جتعل واسعة تسع خلق العامل فيها .
 .أي : أقصى أرضها «نار خترج من قعر عدن  »ويف رواية  أي : ملسلم أو غريه 

 .  «الناس إىل احملشر  »أي : تطرد النار «تسوق  »
، ولعل « ريح تلقي الناس في البحر » :أي : يف بياهنا وبدال عما ذكر فيها من النار ويف رواية يف العاشرة

اجلمع بينهما أن املراد بالناس الكفار ، وأن نارهم تكون منضمة إىل ريح شديدة اجلري ، سريعة التأثري يف 
البحر يصري نارا ، إلقائها إياهم يف البحر ، وهو موضع حشر الكفار ، أو مستقر الفجار ، كما ورد : إن 
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خبالف نار املؤمنني ، فإهنا جملرد التخويف مبنزلة السوط مهابة ؛   وإذا البحار سجرت  ومنه قوله تعاىل : 
 لتحصيل السوق إىل احملشر واملوقف األعظم ، واهلل تعاىل أعلم .

 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : النص الثالث
ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي قـَْبرِِه َوتـََولَّى َعْنُه َأْصَحابُُه  »:  قَاَل نَِبيُّ اللَِّه  :قَاَل  أََنُس ْبُن َماِلٍك  حديث

يَـُقواَلِن لَُه   : قَالَ ؟ َما ُكْنَت تـَُقوُل ِفي َهَذا الرَُّجِل : ِإنَُّه لََيْسَمُع قـَْرَع نَِعاِلِهْم قَاَل يَْأتِيِه َمَلَكاِن فـَيـُْقِعَدانِِه فـَ
يَـُقولُ  يـَُقاُل َلُه : َأْشَهُد أَنَُّه َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه قَاَل  : فََأمَّا اْلُمْؤِمُن فـَ اْنظُْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمْن النَّاِر َقْد : فـَ
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يَـَراُهَما َجِميًعا :   اللَِّه أَْبَدَلَك اللَُّه ِبِه َمْقَعًدا ِمْن اْلَجنَِّة قَاَل نَِبيُّ  وذكر لنا أنه يفسح  قتادة  قال  «فـَ
ما كنت تقول في : وأما المنافق والكافر فيقال له  »: قال  أنس  ثم رجع إلى حديث  له في قبره 
ضرب وي تليت  ال دريت وال : ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال : فيقول ؟ هذا الرجل 

 . رواه مسلم. « الثقلين بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير
 

  شرح الحديث :
دلت السنة املطهرة على سؤال املالئكة للميت فور دخوله القرب وفراغ الناس منه، فحني حييي اهلل امليت حىت 

وما  ؟وما دينك ؟له :ما ربكيسمع قرع نعال من كان ماشياً يف جنازته ، يأيت إليه ملكان فيقعدانه ويقوالن 
لعروس ، قد ، فيقوالن له : من نومة ا يي حممد فأما املؤمن فيقول : ريب اهلل ، وديين اإلسالم ، ونب نبيك ؟

 .علمنا أن كنت ملوقناً 
وأما الكافر واملنافق ، فيقول : ال أدري كنت أمسع الناس يقولون شيئًا فقلت مثل ما يقولون ، فيضربانه  

 ت .مبطارق من نار، فيصيح صيحة يسمعه من يف األرض غري الثقلني ، ويقوالن له : ال دريت وال تلي
مل تثبت يف مجيع الروايات ، وإمنا وردت  (:منكر ونكري )لكن تسمية امللكني الذين ورد ذكرمها يف احلديث بو 

لكان أسودان أزرقان يقال أتاه م :امليت ربَ إذا قُ »: أنه قال يف بعضها ، فقد روى الرتمذي عن رسول اهلل 
فيقول ما كان يقول: هو عبد  ،فيقوالن : ما كنت تقول يف هذا الرجل ؟ ،النكري: ألحدمها: املنكر ، واآلخر

مث  ،فيقوالن : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ،إال اهلل وأن حممدا عبده ورسولهأشهد أن ال إله  ،اهلل ورسوله
هلي إىل أ فيقول : ارجعُ  ،مث يقال له : من ،ر له فيهنوّ مث يُ  ه يف قربه سبعون ذراعا يف سبعنيفسح ليُ 

ه ، حىت يبعثه اهلل من مضجعه فيقوالن : من كنومة العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله إلي ،؟فأخربهم
فيقوالن : قد كنا نعلم أنك تقول  ،ال أدري ،ذلك. وإن كان منافقا قال: مسعت الناس يقولون فقلت مثله

با حىت يبعثه اهلل عذم ال يزال فيها مُ ف ،تلف فيها أضالعهفتخ فتلتئم عليه ،فيقال لألرض: التئمي عليه ،ذلك
 .«من مضجعه ذلك 
على كل املكلفني بعد موهتم ، ومع ذلك فقد وردت األحاديث  االفتنة مما يعم حكمه وهذا يدل على أن

ومن ميوت  والشهيد يف سبيل اهلل تعاىل يف استثناء بعض أولئك املكلفني من أهل اإلميان ، ذكر منهم املرابط
 :يوم اجلمعة

كل ميت خيتم على عمله  »حيث قال :  فمما ورد يف استثناء املرابط من فتنة القرب حديث رسول اهلل 
 . «إال الذي مات مرابطاً يف سبيل اهلل ، فإنه ينمو له عمله إىل يوم القيامة ويأمن فتنة القرب 
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قال : يا رسول اهلل ما بال املؤمنني  أما الشهيد فقد روى النسائي يف سننه أن رجاًل من أصحاب النيب 
 . «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة  »يفتنون يف قبورهم إال الشهيد ؟ قال : 

ما من  »:  قال : قال رسول اهلل  رضي اهلل عنهمافعن عبد اهلل بن عمرو  :ميوت يوم اجلمعةمن  أماو 
 «القرب مسلم ميوت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة إال وقاه اهلل فتنة

اإلميان ومن أهل وردت أدلة متعددة يف بيان ما يلقاه املكلف يف القرب من النعيم إن كان من وقد      
 ر.قاء إن كان من أهل الضالل والكفالعذاب والش

، فإن كان صاحلا فعلى صورة رجل حسن وإن شرا جلزاء يف القرب تشكل العمل حبسبهمن صور اكذلك   
يف حديث طويل منه يف  على صورة رجل قبيح ، مصاحبا املقبور إىل يوم القيامة، عن الرباء بن عازب 

 :، فيقولحسن الوجه حسن الثياب طيب الريح ويأتيه رجل »    صف حال املؤمن بعد سؤال امللكني:و 
: أنا فوجهك الوجه جييء باخلري، فيقول ،؟وعد، فيقول له من أنتهذا يومك الذي تُ  ،كأبشر بالذي يسرّ 

قبيح  ويأتيه رجل قبيح الوجه إىل أن يصف حال الكافر بعد سؤال امللكني له ، فيقول:، عملك الصاحل ...
 ،؟وعد، فيقول: من أنتهذا يومك الذي كنت تُ  ،: أبشر بالذي يسوءكالثياب مننت الريح ، فيقول

 . « ، فيقول : أنا عملك اخلبيثبالشر فوجهك الوجه جييء
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  : النص الرابع
ْنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن ُنْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبيٌن ) عالى: تقال  َوَنِسَي َنا َمَثاًل ( َوَضَرَب لَ 77َأَوَلْم يـََر اإْلِ
َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم  ي أَْنَشَأَها َأوََّل َمرَّةٍ ( ُقْل ُيْحِييَها الَّذِ 78قَاَل َمْن ُيْحِيي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميٌم ) َخْلَقهُ 

ُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن )79) ْيَس الَِّذي َخَلَق ( َأَولَ 80( الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر نَارًا فَِإَذا أَنـْ
ُق اْلَعِليُم ) اِت َواأْلَْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمثْـَلُهْم بـََلىالسََّماوَ  ( ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا 81َوُهَو اْلَخالَّ

يس: سورة ]  ٍء َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ( َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيْ 82َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن )
77 – 83 ] 

 
 شرح اآلية :

ّي َوقَ َتاَدة َجاَء ُأيَبّ ْبن َخَلف ده اْلَعاص  وقال بعض املفسرون أنه – قَاَل جُمَاِهد َوِعْكرَِمة َوُعْرَوة ْبن الزُّبَ رْي َوالسُّ
د أَتَ ْزُعُم َأنم  ِإىَل َرُسول اللمه  - ْبن َواِئل َويف َيده َعْظم َرِميم َوُهَو يَ ُفّتُه َوَيْذُروُه يف اهْلََواء َوُهَو يَ ُقول يَا حُمَمم

َعث َهَذا ؟ قَاَل  َعثك مُثم حَيُْشرك ِإىَل النمار  » اللمه يَ ب ْ َونَ زََلْت َهِذِه اآْليَات ِمْن  «نَ َعْم مُيِيتك اللمه تَ َعاىَل مُثم يَ ب ْ
ْنَسان أَنما َخَلْقَناُه ِمْن نُْطَفة  يس  آِخر  .ِإىَل آِخرهنّ  أَوملَْ يَ َر اإْلِ

َفِهَي َعاممة  َوَعَلى ُكّل تَ ْقِدير َسَواء َكاَنْت َهِذِه اآْليَات َقْد نَ زََلْت يف ُأيَبّ ْبن َخَلف َأْو اْلَعاص ْبن َواِئل َأْو ِفيِهَما
 .يف ُكّل َمْن أَْنَكَر اْلبَ ْعث

م يف قَ ْوله تَ َعاىَل :   ْنَسان َواأْلَِلف َوالالم  .لِْلِجْنِس يَ ُعّم ُكّل ُمْنِكر لِْلبَ ْعثِ   َأومََلْ يَ َر اإْلِ
َعاَدة  : أَنما َخَلْقَناُه ِمْن نُْطَفة فَِإَذا ُهَو َخِصيم ُمِبني قوله:   َأْي أَوملَْ َيْسَتِدّل َمْن أَْنَكَر اْلبَ ْعث بِاْلَبْدِء َعَلى اإْلِ

ْنَسان ِمْن ُساَلَلة ِمْن َماء َمِهني َفَخَلَقُه ِمْن َشْيء َحِقري َضِعيف َمِهني َكَما قَ    اَل فَِإنم اللمه اِبْ َتَدَأ َخْلق اإْلِ
 َْناُه يف قَ رَار َمِكني ِإىَل َقَدر َمْعُلوم َأملَْ ََنُْلقُكْم ِمْن َماء َمِهني َفَجَعل  : َوقَاَل تَ َعاىَل  ْنَسان ِمْن إِنما َخَلْقَنا اإْلِ
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َأْي ِمْن نُْطَفة ِمْن َأْخاَلط ُمتَ َفرهَقة فَاَلمِذي َخَلَقُه ِمْن َهِذِه النُّْطَفة الضمِعيَفة أَلَْيَس ِبَقاِدٍر َعَلى  نُْطَفة أَْمَشاج 
 .بَ ْعد َمْوته ِإَعاَدته

َعَد ِإَعاَدة  : َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلقه قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَام َوِهَي َرِميم َوهِلََذا قَاَل تَ َعاىَل :   َأْي ِاْسَتب ْ
َمَوات َواأْلَْرض ِلأْلَْجَساِد وَ  اْلِعظَام الرمِميَمة َوَنِسَي نَ ْفسه َوَأنم اللمه تَ َعاىَل ِذي اْلُقْدَرة اْلَعِظيَمة الميِت َخَلَقْت السم

َعَدُه َوأَْنَكرَ   .ُه َوَجَحَدهُ اللمه تَ َعاىَل َخَلَقُه ِمْن اْلَعَدم ِإىَل اْلُوُجود فَ َعِلَم ِمْن نَ ْفسه َما ُهَو أَْعَظم ممما ِاْسَتب ْ
َأْي يَ ْعَلم اْلِعظَام يف َسائِر أَْقطَار  : َوُهَو ِبُكله َخْلق َعِليم ُقْل حُيِْييَها المِذي أَْنَشَأَها َأومل َمرمة  َوهِلََذا قَاَل  

 . اأْلَْرض َوأَْرَجائَِها أَْيَن َذَهَبْت َوأَْيَن تَ َفرمَقْت َومَتَزمَقتْ 
َجر اأْلَْخَضر نَارًا فَِإَذا أَنْ ُتْم ِمْنُه ُتوقِ  : َوقَ ْوله تَ َعاىَل  َأْي المِذي َبَدأَ َخْلق َهَذا  : ُدونَ المِذي َجَعَل َلُكْم ِمْن الشم

َجر ِمْن َماء َحىتم َصاَر َخِضرًا َنِضرًا َذا مَثَر َويَ ْنع مُثم أََعاَدُه ِإىَل َأْن َصاَر َحطًَبا يَاِبًسا ُتوَقد بِ  َكَذِلَك   ؛ِه النمارالشم
َجر  : أيقَاَل قَ َتاَدة ،ُهَو فَ عمال ِلَما َيَشاء قَاِدر َعَلى َما يُرِيد اَل مَيَْنعُه َشْيء المِذي َأْخرََج َهِذِه النمار ِمْن َهَذا الشم

َعثهُ   .قَاِدر َعَلى َأْن يَ ب ْ
َمَعُه زِنَاد َوِقيَل اْلُمرَاد ِبَذِلَك َشَجر اْلَمرْخ َواْلَعَفار يَ ْنُبت يف أَْرض احلَِْجاز فَ َيْأيت َمْن أَرَاَد َقْدح نَار َولَْيَس  

 .ُه ُعوَدْيِن َأْخَضَرْيِن َويَ ْقَدح َأَحدمهَا بِاآْلَخِر فَ َتتَ َولمد النمار ِمْن بَ ْينهَما َكالزهنَاِد َسَواءفَ َيْأُخذ ِمنْ 
ُهمَ    . اَوُرِوَي َهَذا َعْن اِْبن َعبماس َرِضَي اللمه َعن ْ
َماَواِت َواأْلَْرَض   وأما قوله تبارك وتعاىل :   ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن خَيُْلَق ِمثْ َلُهْم بَ َلى َوُهَو َأَولَْيَس المِذي َخَلَق السم

ُق اْلَعلِ  الم ْبع مبَا ِفيَها ِمْن :  يمُ اخلَْ َمَوات السم ًها َعَلى ُقْدَرته اْلَعِظيَمة يف َخْلق السم يَ ُقول تَ َعاىَل خُمْربًا ُمَنب ه
ْبع  يماَرة َوالث مَواِبت َواأْلََرِضنَي السم َوَما ِفيَها ِمْن ِجَبال َورَِمال َوحِبَار َوِقَفار َوَما بَ نْي َذِلَك َوُمْرِشًدا ِإىَل اْلَكَواِكب السم

َمَوات َواأْلَْرض َأْكرَب  ااِلْسِتْداَلل َعَلى ِإَعاَدة اأْلَْجَساد خِبَْلِق َهِذِه اأْلَْشَياء اْلَعِظيَمة َكَقْولِِه تَ َعاىَل :  خَلَْلُق السم
َمَوات َواأْلَْرض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن خَيُْلق ِمْثلهْم  َهُهَنا  َوقَاَل  ِمْن َخْلق النماس َأْي  َأَولَْيَس المِذي َخَلَق السم

ِذي َخَلَق َأوملَْ يَ َرْوا َأنم اللمه الم   ِمْثل اْلَبَشر فَ ُيِعيدُهْم َكَما َبَدأَُهْم قَاَلُه اِْبن َجرِير َوَهِذِه اآْليَة اْلَكرميَة َكَقْولِِه 
َمَوات َواأْلَْرض وملَْ يَ ْعَي خِبَْلِقِهنم ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى بَ َلى  .قدير ِإنمُه َعَلى ُكّل َشْيء  السم

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا َأْن يَ ُقوَل لَُه ُكْن فَ َيُكونُ  وقوله تعاىل :  َا يَْأُمر: ِإمنم ْيِء أَْمرًا َواِحًدا اَل حيَْ  َأْي ِإمنم َتاج بِالشم
َا يَ ُقول لَهُ  ،ِإىَل َتْكرَار َوتَْأِكيد َمام َأمْحَد َعْن َأيب َذّر  روىوَ  فَ َيُكون (،ُكنْ ) :ِإَذا َما أَرَاَد اللمه أَْمرًا فَِإمنم قَاَل  اإْلِ

ا ِعَباِدي ُكّلُكْم ُمْذِنب ِإالم َمْن َعافَ ْيت فَاْستَ ْغِفُروين أَْغِفر يَ  :ِإنم اللمه تَ َعاىَل يَ ُقول »: قَاَل  ِإنم َرُسول اللمه 
َعل َما َأَشاء ،َلُكمْ  ِإَذا  ،َوَعَذايب َكاَلم ،َعطَاِئي َكاَلم ،وَُكّلُكْم َفِقري ِإالم َمْن أَْغنَ ْيت ِإينه َجَواد َماِجد َواِجد أَف ْ

َا أَُقول َلهُ   «ن فَ َيُكو  ،ُكنْ   :أََرْدت َشْيًئا فَِإمنم
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َأْي تَ ْنزِيه َوتَ ْقِديس َوتَ رْبِئَة ِمْن  : َفُسْبَحان المِذي بَِيِدِه َمَلُكوت ُكّل َشْيء َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ  َوقَ ْوله تَ َعاىَل : 
َمَوات َواأْلَْرض َوإِلَْيِه َرَجَع اأْلَْمر ُكّله َوَلُه اخْلَلْ  وء لِْلَحيه اْلَقيُّوم المِذي بَِيِدِه َمَقالِيد السم ق َواأْلَْمر َوإِلَْيِه يَ ْرِجع السُّ

لاْلِعَباد يَ ْوم اْلَمَعاد فَ ُيَجازِي ُكّل َعاِمل ِبَعمَ    .ِلِه َوُهَو اْلَعاِدل اْلُمْنِعم اْلُمتَ َفضه
ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوت ُكّل   َكَقْولِِه   :َفُسْبَحان المِذي بَِيِدِه َمَلُكوت ُكّل َشْيء  : تَ َعاىَل له َ َوَمْعىَن قَ وْ 

ُمْلك َواْلَمَلُكوت َواِحد يف اْلَمْعىَن َكَرمْحٍَة َوَرمَحُوت فَالْ  ،تَ َباَرَك المِذي بَِيِدِه اْلُمْلك   وََكَقْولِِه تَ َعاىَل :  َشْيء
 .َرَهُبوت َوَجرْب َوَجبَ ُروتَوَرْهَبة وَ 
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 النص الخامس :
َعُث َمْن ِفي اْلُقُبورِ  قال اهلل تعالى:     [ 7 : الحجسورة ]  َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة اَل رَْيَب ِفيَها َوَأنَّ اللََّه يـَبـْ
 

 شرح اآلية :
يأيت مبعىن اإلرسال أو اإلثارة أو اإلحياء. جاء يف لسان العرب: البعث يف كالم العرب :  اللغةلبعث يف ا

؛ معناه أرسلنا. والبعث: إثارة مث بعثنا من بعدهم موسى على وجهني: أحدمها اإلرسال، كقوله تعاىل: 
بارك أو قاعد، تقول: بعثت البعري فانبعث أي أثرته فثار. والبعث أيضا: اإلحياء من اهلل للموتى؛ ومنه قوله 

 ؛ أي أحييناكم. وبعث املوتى: نشرهم ليوم البعث. مث بعثناكم من بعد موتكم تعاىل: 
 ى من قبورهم كما كانوا يف الدنياو إحياء اهلل تعاىل املوتال خيتلف عن املعىن الثاين، فه :اصطالحاوالبعث 

 ليلقى كل واحد منهم جزاءه الذي قدر له من نعيم أو عذاب.
يًعا فَ يُ َنبهئُ ُهم مبَا َعِمُلوا َأْحَصاُه اللمُه َوَنُسوُه َواللمُه َعَلى ُكله َشْيٍء شَ  قال تعاىل:  َعثُ ُهُم اللمُه مجَِ  ِهيدٌ يَ ْوَم يَ ب ْ

 .[6 :اجملادلة]
اَعة آتَِية اَل َرْيب ِفيَها قوله:  .َأْي َكائَِنة اَل َشّك ِفيَها َواَل ِمْريَة  َوَأنم السم
َعث َمْن يف اْلُقُبور : وقوله َأْي يُِعيدُهْم بَ ْعَدَما َصاُروا يف قُ ُبورهْم رمَِمًا َويُوِجدُهْم بَ ْعد اْلَعَدم  : َوَأنم اللمه يَ ب ْ

ُقْل حُيِْيَها المِذي أَْنَشَأَها  *ِيي اْلِعظَام َوِهَي َرِميم َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلقه قَاَل َمْن حيُْ  : قَاَل تَ َعاىَل  َكَما
َجر اأْلَْخض* َأومل َمرمة َوُهَو ِبُكله َخْلق َعِليم  َواآْليَات  ر نَارًا فَِإَذا أَنْ ُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن  َ المِذي َجَعَل َلُكْم ِمْن الشم

َمام روىو  ،يف َهَذا َكِثريَة َوامْسه َلِقيط ْبن َعاِمر أَنمُه   َأيب َرزِين اْلُعَقْيِليّ وأبو داود وابن ماجه عن َأمْحَد  اإْلِ
أَلَْيَس  »:  َوَما آيَة َذِلَك يف َخْلقه ؟ فَ َقاَل َرُسول اللمه  ؟،يَ ْوم اْلِقَياَمة يَا َرُسول اللمه َأُكّلَنا يَ َرى َربّه : قَالَ 

َكْيف حُيِْيي اللمه   :قُ ْلت يَا َرُسول اللمه: قَالَ  ،فَاَللمه أَْعَظم: قَالَ  ،بَ َلى: قُ ْلَنا ؟ر ِإىَل اْلَقَمر خُمِْلًيا ِبهِ ُكّلُكْم يَ ْنظُ 
مُثم َمَرْرت ِبِه يَ ْهتَ ّز  :قَالَ  ،بَ َلى: قَالَ  ،؟َمَرْرت ِبَواِدي أَْهلك حَمْاًل أََما  :قَالَ  ،؟َوَما آيَة َذِلَك يف َخْلقه ؟اْلَمْوَتى

 . «َفَكَذِلَك حُيِْيي اللمه اْلَمْوَتى َوَذِلَك آيَته يف َخْلقه  :قَالَ  ،بَ َلى: قَالَ  ،َخِضرًا
َمام َأمْحَد أَْيًضا و  ه :يَا َرُسول اللم  :فَ ُقْلت : أَتَ ْيت َرُسول اللمه  أبو رزين العقيلي اَل ق »بلفظ: َرَواُه اإْلِ

: قَالَ  ،نَ َعمْ : قَالَ  ،؟ َمَرْرت ِِّبَا خُمِْصَبةْمَرْرت بَِأْرٍض ِمْن أَْرض قَ ْومك جُمِْدبَة مُثم  :قَالَ  ،؟َكْيف حُيِْيي اللمه اْلَمْوَتى
 .«َكَذِلَك النُُّشور

اَعة آتَِية اَل ) قَاَل :  َعْن ُمَعاذ ْبن َجَبل  َحامتِ يب اِْبن أَ  وروى َمْن َعِلَم َأنم اللمه ُهَو احلَّْق اْلُمِبني َوَأنم السم
َعث َمْن يف اْلُقُبور  .(َدَخَل اجْلَنمة  :َرْيب ِفيَها َوَأنم اللمه يَ ب ْ
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 األمر الثاني : مواقف يوم القيامة :
 نصوص : سبعةوفيه 

 النص األول :
وإني خبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم  ,لكل نبي دعوة مستجابة »أنه قال:  روي عن النبي  

 .رواه مسلم « القيامة, فهي نائلة إن شاء اهلل من مات ال يشرك باهلل شيئا
 

 شرح الحديث :
على رفعة : ويطلق أيضا ، ودعوته استغثته  ،سألته :ودعوت فالنا ،الدعاء إىل الشيء: احلث على فعله

فما كان  : كقوله تعاىل:  دعاء واإل،  ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة : ر كقوله تعاىل القدْ 
   دعواهم إذ جاءهم بأسنا

 .ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا  : على التسمية كقوله تعاىل  أيضاً: الدعاءويطلق 
 :وجاء الدعاء يف القرآن على وجوه منها  واحد ،الدعاء والنداء 

 قال تعاىل: : االستغاثة :ومنها ،وال تدع من دون اهلل ما ال ينفعك وال يضرك  قال تعاىل: : العبادة
 قال تعاىل: : القول :ومنها ،ادعوين أستجب لكم  قال تعاىل: : السؤال :نها وم ،وادعوا شهداءكم 

 قال تعاىل:  : الثناءمنها: و  ،يوم يدعوكم  قال تعاىل: : النداءمنها: و  ،للهم دعواهم فيها سبحانك ا
 .قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن 

وهو قوله  :ثرة األدلة الواردة يف احلث عليهلك ، وذلكإن مالزمة الدعاء واالستكثار منه أرجح من الرتك
، إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل واالفتقار إىل اهلل واالستكانة له،  فادعوه خملصني له الدين  : تعاىل 
َوقَاَل  : وهلذا ختم سبحانه وتعاىل اآلية  رعت العبادات إال للخضوع للباري وإظهار االفتقار إليه ،وما شُ 

 : بقوله تعاىل  َسَيْدُخُلوَن َجَهنمَم َداِخرِيَن  َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنم المِذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَديت 
 عن عدم التذلل واخلضوع باالستكبار ، ووضع عباديت حيث عرّب  : إن الذين يستكربون عن عباديت

 موضع دعائي وجعل جزاء ذلك االستكبار الصغار واهلوان .. 
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حتصيل الثواب بامتثال األمر ، والحتمال أن يكون املدعو به موقوفا على الدعاء ألن اهلل : وفائدة الدعاء 
  .خالق األسباب ومسبباهتا و ينبغي أن يكون داعيا بلسانه راضيا بقلبه 

، وظاهره أن  وقد استشكل ظاهر احلديث مبا وقع لكثري من األنبياء من الدعوات اجملابة وال سيما نبينا 
 !عوة مستجابة فقط لكل نيب د

أن املراد باإلجابة يف الدعوة املذكورة القطع ِّبا ، وما عدا ذلك من دعواهتم فهو على رجاء :واجلواب 
 اإلجابة . 

 .أفضل دعواته ، وهلم دعوات أخرى أي «لكل نيب دعوة  »: معىن قوله : وقيل 
ا ما وأما الدعوات اخلاصة فمنه اهتم ،لكل منهم دعوة عامة مستجابة يف أمته إما بإهالكهم وإما بنج: وقيل

 .يستجاب ومنها ما ال يستجاب
فلم  وكل نيب دعا على أمته باهلالك إال سيدنا حممد  ،لكل منهم دعوة ختصه لدنياه أو لنفسه: وقيل 

. وتعقبه األمة أمة الدعوة ال أمة اإلجابةيدع فأعطي الشفاعة عوضا عن ذلك للصرب على أذاهم ، واملراد ب
دعا على رعل وذكوان ودعا دعا على أحياء من العرب ودعا على أناس من قريش بأمسائهم و  الطييب بأنه 

: واألوىل أن يقال إن اهلل جعل لكل نيب دعوة تستجاب يف حق أمته فناهلا كل منهم يف على مضر، قال
فبقي  من األمر شيء أو يتوب عليهم  ليس لك الدنيا ، وأما نبينا فإنه ملا دعا على بعض أمته نزل عليه 

 .هالكهم وإمنا أراد ردعهم ليتوبواتلك الدعوة املستجابة مدخرة لآلخرة ، وغالب من دعا عليهم مل يرد إ
ِة  َهَذا احلَِْديِث : بَ َياُن َكَماِل َشَفَقِة النميبه ويف  ِتِه ، َورَْأفَِتِه ِِّبِْم ، َواْعِتَنائِِه بِالنمظَِر يف َمَصاحِلِِهُم اْلُمِهمم َعَلى أُمم

َر  ِتِه ِإىَل أََهمه َأْوقَاِت َحاَجاهِتِْم .  ، َفَأخم  َدْعَوتَُه أِلُمم
ا قَ ْولُُه  َفِفيِه : َداَللٌَة  :« ْن أُمميِت اَل ُيْشرُِك بِاللمِه َشْيًئاَفِهَي نَائَِلٌة ِإْن َشاَء اللمُه تَ َعاىَل َمْن َماَت مِ  »:  َوأَمم

َر ُمْشرٍِك بِاللمِه تَ َعاىَل ملَْ خُيَلمْد يف النماِر َوِإْن َكانَ  ُمِصرًّا َعَلى اْلَكَبائِِر ،  ِلَمْذَهِب َأْهِل احلَْقه َأنم ُكلم َمْن َماَت َغي ْ
َمْت َداَلئُِلُه وَ   بَ َيانُُه يف َمَواِضَع َكِثريٍَة . َوَقْد تَ َقدم

َواَل تَ ُقوَلنم ِلَشْيٍء ِإينه : َعاىَل ُهَو َعَلى ِجَهِة التمبَ رُِّك َوااِلْمِتثَاِل لَِقْوِل اللمِه ت َ  :« ِإْن َشاَء اللمُه تَ َعاىَل  »:  َوقَ ْولُُه 
 . فَاِعٌل َذِلَك َغًدا ِإالم َأْن َيَشاَء اللمُه 
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 : النص الثاني
 ِمْن َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبَّةٍ   َفاَل ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيًئاَوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمةِ  قال اهلل تعالى: 
َنا ِبَها  [47: األنبياءسورة ] وََكَفى بَِنا َحاِسِبينَ  َخْرَدٍل أَتـَيـْ

 
  شرح اآلية :

َأْي َوَنَضع اْلَمَوازِين اْلَعْدل لِيَ ْوِم  : َوَنَضع اْلَمَوازِين اْلِقْسط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمة َفاَل ُتْظَلم نَ ْفس َشْيًئا : قَ ْوله
 .اْلِقَياَمة

د اأْلَْعَمال اْلَمْوُزونَة ِفيهِ  َعَلى أَنمهُ  وأكثر العلماء َع بِاْعِتبَاِر تَ َعدُّ َا مجُِ  .ُهَو ِميزَان َواِحد َوِإمنم
َنا ِِّبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنيَ  : قَ ْوله  َكَما قَاَل تَ َعاىَل   :َفاَل ُتْظَلم نَ ْفس َشْيًئا َوِإْن َكاَن ِمثْ َقال َحبمة ِمْن َخْرَدل أَتَ ي ْ

:   َواَل َيْظِلم َرّبك َأَحًدا   َوقَاَل :   ِإنم اللمه اَل َيْظِلم ِمثْ َقال َذرمة َوِإْن َتُك َحَسَنة ُيَضاِعفَها َويُ ْؤِت ِمْن
ة َأْو يف يَا بُ يَنّ ِإن مَها ِإْن َتُك ِمثْ َقال َحبمة ِمْن َخْرَدل فَ َتُكْن يف َصْخرَ  : َوقَاَل لُْقَمان َلُدْنه َأْجرًا َعِظيًما 

َمَوات َأْو يف اأْلَْرض يَْأِت ِِّبَا اللمه ِإنم اللمه َلِطيف َخِبري    . السم
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ميزان حقيقي أما عن حقيقة امليزان ؛ فقد وردت أقوال عدة يف بيان ماهيته ، فالراجح عند السلف أنه 
 .حسي توزن به األعمال

زا القرطيب هذا القول إىل جماهد كناية عن إرادته ، وقد ع، وقال : هو  ره بالعدلوالبعض من أهل العلم فسّ 
 .والضحاك واألعمش

على أنه ميزان حقيقي  ابن تيميةوقد استدل  ،، كما أشار إىل ذلك القرطيب ما عليه اجلمهور والصحيح
ل كما د، وهو غري العامليزان هو ما يوزن به األعمال ) :يقول ي باألخبار اليت وردت يف وزنه األعمال ،حسّ 

ْت َمَوازِيُنُه   ،  فمن ثقلت موازينه : دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قوله تعاىل : وقوله َوَمْن َخفم
  ِ َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمة. 

ثَِقيَلَتاِن يف  ،َخِفيَفَتاِن َعَلى اللهَسانَكِلَمَتاِن  »: قال َرُسول اللمه أن  َويف الصمِحيَحنْيِ َعْن َأيب ُهَريْ َرة 
 . «ُسْبَحان اللمه َوحِبَْمِدِه ُسْبَحان اللمه اْلَعِظيم  :َحِبيَبَتاِن ِإىَل الرممْحَن ،اْلِميزَان

مَ روى َوقَاَل  ي رض َعْبد اللمه ْبن َعْمرو ْبن اْلَعاص والرتمذي وقال: )حسن غريب( وابن ماجه عنام َأمْحَد اإْلِ
اَلِئق يَ ْوم  ِإنم اللمه  »: قَاَل َرُسول اللمه : لاق اهلل عنهما َيْسَتْخِلص َرُجاًل ِمْن أُمميِت َعَلى ُرُءوس اخلَْ

َلَمْتك َأظْ  ،؟أَتُ ْنِكُر ِمْن َهَذا َشْيًئا :اْلِقَياَمة فَ يَ ْنُشر َعَلْيِه ِتْسَعة َوِتْسِعنَي ِسِجالًّ ُكّل ِسِجّل َمّد اْلَبَصر مُثم يَ ُقول
 ،اَل يَا َربّ : فَ ُبِهَت الرمُجل فَ يَ ُقول: قَالَ  ،؟أَفَ َلك ُعْذر أَْو َحَسَنة: قَالَ  ،اَل يَا َربّ  :قَالَ  ،؟َكَتَبيِت احْلَاِفظُونَ 

َأْشَهد َأْن اَل إَِله ِإالم  فَ َتْخرُج َلُه ِبطَاَقة ِفيَها ،اَل ظُْلم َعَلْيك اْليَ ْوم ،بَ َلى ِإنم َلك ِعْندنَا َحَسَنة َواِحَدة :فَ يَ ُقول
ًدا َرُسول اللمه تيَا َرّب َما َهِذِه اْلبِ  :فَ يَ ُقول ،فَ يَ ُقول َأْحِضُروهُ  ،اللمه َوَأْشَهد َأنم حُمَمم ِجالم  ،؟طَاَقة َمَع َهِذِه السه

ة َواْلِبطَاَقة يف  ،ِإنمك اَل ُتْظَلم: فَ يَ ُقول ت يف ِكفم ِجالم ةقَاَل فَ ُتوَضع السه ت َونُِقَلْت  :قَالَ  ، ِكفم ِجالم َفطَاَشْت السه
  .«َواَل يَ ثْ ُقل َشْيء َمَع ِبْسِم اللمه الرممْحَن الرمِحيم : قَالَ  ،اْلِبطَاَقة

وهذا وأمثاله مما يبني أن األعمال توزن مبوازين؛ تبني ِّبا رجحان احلسنات على السيئات وبالعكس، فهو ما 
 بالوزن العدل، كموازين الدنيا  . به تبني العدل، واملقصود

أما كيفية تلك املوازين فهو مبنزلة   ): شيخ اإلسالم حبقيقته ، يقول لنا مما ال علم فكيفية وزن األعمال   وأما
 . (كيفية سائر ما أخربنا به من الغيب 

، إىل غري ذلك  ض من اعرتض باستحالة وزن األعراضيف اإلجابة على اعرتا كافٍ   رمحه اهلل وهذا البيان منه
 ."  التذكرة" كما عرف عن القرطيب يف كتابه 
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 : النص الثالث
إني فرطكم على »:  قال: قال رسول اهلل  روى البخاري بسنده عن سهل بن سعد األنصاري 

علي يشرب, ومن شرب لم يظمأ أبدًا, ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال  الحوض من مر
 . « وبينهمبيني 

 
 شرح الحديث :

تتجلى رمحة اهلل تعاىل يوم القيامة حني تدنو الشمس من الرؤوس، ويتمكن العطش من الناس، ويشتد 
الكرب ِّبم حىت يطلبوا بدء احلساب، تتجلى رمحة اهلل يومئذ باملؤمنني، إذ مل يرتكهم عطشى يعانون الظمأ، 

:  األنبياء حوضا يشرب منه هو وأتباعه، كما قال  بل أكرمهم حبياض يشربون منها، وجعل لكل نيب من
رواه الرتمذي  «إن لكل نيب حوضا، وإهنم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإين أرجو أن أكون أكثرهم واردة  »

 . -رمحه اهلل  -وصححه األلباين
 .وهو جممع املاء  ،حياض وأحواض :ومجع احلوض ،حوض النيب هو  :الوارد يف احلديث الحوضو 

الكوثر هو النهر الذي وعد وذلك ألن  إنا أعطيناك الكوثر  وهو غري هنر الكوثر الوارد يف قوله تعاىل : 
يف اجلنة، واحلوض هو جممع املاء يف أرض احملشر، وماؤه مستمد من الكوثر، فالكوثر  اهلل به نبيه 

احملشر، لذلك يطلق على كل منهما اسم واحلوض ماؤمها واحد، إال أن أحدمها يف اجلنة، واآلخر يف أرض 
نة، أحدمها من ذهب،  انه من اجليَ ُغت فيه ميزابان، ميدّ  »:  ، ويستدل على ذلك بقول النيب  الكوثر

 .: أي يدفق دفقا شديدا متتابعاً (يغت).  «ق واآلخر من ورِ 
 .فتبني ِّبذا أن ماء احلوض مستمد من هنر الكوثر يف اجلنة  

يف بيان صفة احلوض ، وكلها تفيد أنه من نعم اهلل اجلليلة على نبيه  وردت أدلة كثرية عن الرسول وقد 
  وعلى أمته من بعده قد اختصت به ، وأنه ال يشرب منه من خرج على اتباع املصطفى ، وانساق وراء ،

ورحيه أطيب  ،قمن الورِ ماؤه أبيض  ،وزواياه سواء ،حوضي مسرية شهر »األهواء والشبه ، ففي احلديث : 
 . «فال يظمأ بعده أبداً  :فمن شرب منه ،وكيزانه كنجوم السماء ،من املسك

ن اهلل سبحانه وتعاىل قد : أن يعلمه ويصدق بهأجيب على كل مكلف مما  ":املفهم  " قال القرطيب يف 
الشهرية اليت حيصل ح بامسه وصفته وشرابه يف األحاديث الصحيحة باحلوض املصرم  خص نبيه حممدا 

منهم يف الصحيحني  ،ف على الثالثنيمن الصحابة نيّ  إذ روى ذلك عن النيب  :مبجموعها العلم القطعي
ويف غريمها بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته مث رواه عن الصحابة من التابعني  ،ما ينيف على العشرين

وانكرت  ،لى إثباته السلف وأهل السنة من اخللفأمثاهلم ومن بعدهم اضعاف اضعافهم وهلم جرا وامجع ع
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يف تأويله من غري استحالة عقلية وال عادية تلزم من محله  املبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوذلك طائفة من 
 .فه إمجاع السلف وفارق مذهب أئمة اخللفق من حرّ رَ خَ فَ  ،على ظاهرة وحقيقته وال حاجة تدعو إىل تأويله

  وبعض املعتزلة أنكره اخلوارجوقد 
ال  وهي من املسائل اليت زمن وروده للشرب منه يف احلوض مسألة اختلف فيها الكثري من العلماء وهي و * 

 ا :يضر اجلهل ِّب
حاديث احلوض أ وذلك ألنه أورد : أن احلوض بعد الصراط: وقد ذهب إليه البخاري رمحه اهلل:األولالقول 

إشارة منه إىل ان الورود على احلوض يكون بعد نصب  وهي بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب الصراط
من املعلوم أن  ، وعلل بعض العلماء القائلني بقول البخاري يف هذه املسألة فقالوا : إنه الصراط واملرور عليه

 قبلهجهنم وأنه بني املوقف واجلنة وأن املؤمنني ميرون عليه لدخول اجلنة فلو كان احلوض على الصراط جسر 
حلالت النار بينه وبني املاء الذي يصب من الكوثر يف احلوض وظاهر احلديث ان احلوض جبانب اجلنة 

ويفتح هنر الكوثر إىل ) :محدأعند  لينصب فيه املاء من النهر الذي داخلها ويف حديث بن مسعود 
 (.احلوض

 (:ه مل يظمأ بعدها أبدامن شرب من) :يف حديث احلوض ظاهر قوله  رمحه اهلل:وقد قال القاضي عياض 
يدل على أن الشرب منه يقع بعد احلساب والنجاة من النار ألن ظاهر حال من ال يظمأ ان ال يعذب 

 .بالنار ولكن حيتمل ان من قدر عليه التعذيب منهم ان ال يعذب فيها بالظمأ بل بغريه
،  أقوال العلماء يف ذلك رمحهما اهلل:  وابن حجرأورد القرطيبقد و : أن احلوض قبل الصراط، الثانيالقول 

إىل أن احلوض يكون قبل الصراط ، واستدل حبديث  رمحه اهلل لذي يظهر أن ما ذهب إليه القرطيبوا
عرفتهم خرج رجل من بيين  بينما أنا قائم على احلوض إذا زمرة، حىت إذا »: قال البخاري أن النيب 

ارتدوا بعدك على : إهنم قال ،؟م: وما شأهنالنار واهلل، قلت قال: إىل ،؟وبينهم فقال: هلم ، فقلت: أين
 ،؟أين : وبينهم ، فقال : هلم ، قلت، مث إذا زمرة ، حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيينأدبارهم القهقرى

: إهنم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ، فال أراه خيلص منهم قال ،؟قال: إىل النار واهلل، قلت: ما شأهنم
 .« معَ ل الن م مثل مهََ  إال

، يعين: من هؤالء الذين دنوا  «معَ فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل الن م »قوله:  )يف الفتح : بن حجرقال ا
ه منهم دُ رِ ، ... واملعىن: أنه ال يَ  اإلبل بال راع ،بفتحتني (:لمَ اهلَ )من احلوض، وكادوا يردونه، فصدوا عنه، و

 .(ل يف اإلبل قليل بالنسبة لغريه مَ إال القليل؛ ألن اهلَ 
لكن الذين يطردون أكرب من الذين يشربون  ،واضح أن القلة هنا نسبية، أي: أن نسبة من يرد احلوض كبرية 
.. 
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أدل دليل  :فهذا احلديث مع صحته ):  على أن احلوض قبل الصراط يف وجه االستدالل بهالقرطيب يقول 
على أن احلوض يكون يف املوقف قبل الصراط ؛ ألن الصراط إمنا هو جسر على جهنم ممدود جياز عليه ، 

 ( .فمن جازه سلم من النار 
س مبانع من موانع ورود احلوض اليت تضمنتها األحاديث يف اجلملة كل مؤمن مل يتلبّ  حوض النيب  * يَرِدُ 

: فكل من ارتد عن قال علماؤنا رمحة اهلل عليهم أمجعني): يف "التذكرة"قال القرطيب ، ، مثل الردةالسابقة
  :ال يرضاه اهلل، ومل يأذن به اهللدين اهلل، أو أحدث فيه ما 

ُ
دين عنه، عَ ب ْ فهو من املطرودين عن احلوض امل

على  وأشدهم طردا من خالف مجاعة املسلمني، وفارق سبيلهم، كاخلوارج على اختالف فرقها، .. واملعتزلة
لون، وكذلك الظلمة املسرفون يف اجلور والظلم وتطميس احلق، وقتل أهله أصناف أهوائها، فهؤالء كلهم مبده 

وإذالهلم، واملعلنون بالكبائر املستحفون باملعاصي، ومجاعة أهل الزيغ واألهواء والبدع، مث البعد قد يكون يف 
 . (ل، ومل يكن يف العقائد حال، ويقربون بعد املغفرة، إن كان التبديل يف األعما

 منها : ود حوضه خلاصة اليت هي أسباب لنيل شرف ور بعض األعمال ا وقد ذكر النيب 
 » :صيته لألنصار يف و  عن النيب  حديث عبد اهلل بن زيد  يهويدل علالصرب عند األَثَرة:  -1

متفق عليه، ومعىن ستلقون بعدي أثرة، أي: أن  «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوض
 لون عليكم غريكم ممن هو أقل كفاءة منكم.ضه فَ األمراء بعدي ي ُ 

نه إ » أنه قال:  عن النيب فعن كعب بن عجرة  عدم الدخول على أئمة اجلور مماألًة ونفاقًا هلم، -2
فليس مين ولست منه،  :ظلمهمراء، من دخل عليهم فصدقهم بكذِّبم وأعاهنم على ستكون بعدي أم

فهو مين وأنا  :ظلمهمومل يعنهم على  احلوض، ومن مل يدخل عليهم ومل يصدقهم بكذِّبم عليّ  دُ رِ وليس يَ 
 رواه الرتمذي والنسائي . «احلوض  يّ عل دُ ريَِ منه، وسَ 

بيل بأوصافه، وأوصاف أهله، وأوصاف املطرودين عنه، حىت يعلم املسلم الس  هذا هو حوض النيب و 
 . إليه، يف يوم عظم خطره، واشتد حره
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 : النص الرابع
سئل: أين الناس يوم تبدل األرض   : إن رسول اهلل ت قال رضي اهلل عنها روى مسلم عن عائشة 

 . «هم في الظلمة دون الجسر »غير األرض والسموات ؟ فقال: 
 

 شرح الحديث :
األرض اليت حتشر عليها اخلالئق بأرض أخرى،  الوقت الذي جتمع فيه اخلالئق ، يبدل اهلل  عندما حيني

 ويبدل السماوات كذلك .
السماوات يوم القيامة مث  يطوي اهلل  »: قال : قال رسول اهلل  عمر رضي اهلل عنهماعن عبد اهلل بن 

ني بشماله ، مث يطوي األرض ،أين املتكربون ؟ ،أين اجلبارون ؟ ،ه اليمىن ، مث يقول : أنا امللكيأخذهم بيد
وهذا بعد فناء املخلوقات ، يطوي سبحانه وتعاىل   ،؟أين املتكربون ،، أين اجلبارون ؟مث يقول : أنا امللك

 .«السماوات ويأخذهن بيمينه واألرضني بشماله 
فهو األول فليس قبله شيء ، واآلخر فليس  ويف هذا داللة على عظمة اهلل وعظيم قدرته وعظم خملوقاته ،

 بعده شيء .
إن  :أو يا أبا القاسم ،يا حممد) فقال :  إىل رسول اهلل  رٌ ب ْ قال :  جاء حَ  وعن عبد اهلل بن مسعود 

، إصبع ، واجلبال والشجر على إصبع اهلل تعاىل ميسك السماوات يوم القيامة على إصبع ، واألرضني على
فضحك  (،امللك ، أنا امللك على إصبع ، وسائر اخللق على إصبع ، مث يهزهن فيقول : أناواملاء والثرى 

يًعا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم    تصديقا له ، مث قرأ:رْب تعجبا مما قاله احلَ  رسول اهلل  َوَما َقَدُروا اللمَه َحقم َقْدرِِه َواأَلْرُض مجَِ
َماَواُت َمْطوِيماٌت بِ  ا ُيْشرُِكوَن اْلِقَياَمِة َوالسم  . َيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمم

، وعظم يعابل عن حال املخلوقات مج ؛اإلخبار عن حال السماوات واألرض يوم القيامة :األحاديث ففي
يبدل األرض غري األرض والسماوات، كما  حيث ، وما سيكون منه مث مآل املخلوقات ،قدرته سبحانه

 يف األحاديث ، وكما هو ظاهر اآلية . ثبت
َماَواُت     :يف قوله  وعن عبد اهلل بن مسعود  َر اأَلْرِض َوالسم ُل اأَلْرُض َغي ْ  »  . قال : يَ ْوَم تُ َبدم

أرض بيضاء نقية مل يسفك فيها دم ومل يعمل فيها خطيئة ، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ، حفاة عراة  
 .  «كما خلقوا حىت يلجمهم العرق 

الناس يوم  حيشر »:   قال : قال رسول اهلل   عن سهل بن سعد وتسمى هذه األرض بأرض احملشر 
 .«يس فيها علم ألحد  القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ، ل
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املراد أهنا ليس فيها عالمة سكىن وال بناء وال أثر وال شيء من العالمات اليت  )عياض : القاضي قال 
يهتدى ِّبا يف الطرقات ، كاجلبل والصخرة البارزة . وفيه تعريض بأرض الدنيا وأهنا ذهبت وانقطعت العالقة 

 . .  (ِّبا 
ملشركني الضالني إىل دار البوار: جهنم يصلوهنا، وبئس القرار، يبقى يف يذهب بالكفرة امللحدين، وابعدما ف

عرصات القيامة أتباع الرسل املوحدون، وفيهم أهل الذنوب واملعاصي، وفيهم أهل النفاق، وتلقى عليهم 
 .«هم يف الظلمة دون اجلسر »الظلمة قبل اجلسر كما يف احلديث 

 .وهو : جسر ممدود على منت جهنم ، يرده األولون واآلخرون ،الصراط :اجلسرو  
لطحاوية: ويف هذا املوضع يفرتق املنافقون عن املؤمنني، ويتخلفون ل هرحشابن أيب العز احلنفي يف يقول 

عنهم، ويسبقهم املؤمنون، وحيال بينهم بسور مينعهم من الوصول إليهم. روى البيهقي بسنده عن مسروق، 
ى نوره مثل اجلبل بني يديه، عطَ جيمع اهلل الناس يوم القيامة إىل أن قال: فمنهم من يُ  »قال: عن عبداهلل، 

ى دون ذلك عطَ ى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يُ عطَ ى نوره فوق ذلك، ومنهم من يُ عطَ ومنهم من يُ 
م قدمه، وإذا ا أضاء قدّ ى نوره يف إِّبام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى، إذعطَ بيمينه، حىت يكون آخر من يُ 

أطفأ قام، قال: فيمر وميرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، ويقال هلم: امضوا على قدر 
نوركم، فمنهم من مير كانقضاض الكوكب، ومنهم من مير كالريح، ومنهم من مير كالطرف، ومنهم من مير  

ي نوره على إِّبام قدمه، ختر يد، وتعلق يد، وختر كشد الرجل، يرمل رماًل على قدر أعماهلم، حىت مير الذ
رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون فإذا خلصوا، قالوا: احلمد هلل الذي جنانا منك، بعد أن 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط  واحلاكم، واحلديث رواه الطرباين  .« أراناك، لقد أعطانا ما مل يعط
 : صحيح. ." شرح العقيدة الطحاوية" الشيخني ومل خيرجاه ِّبذا اللفظ. وقال األلباين يف 

يَ ْوَم تَ َرى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت  وقد حدثنا تبارك وتعاىل عن مشهد مرور املؤمنني على الصراط، فقال: 
َوبَِأمْيَاهِنِم ُبْشرَاُكُم اْليَ ْوَم َجنماٌت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز َيْسَعى نُورُُهم بَ نْيَ أَْيِديِهْم 

رَاءُكْم فَاْلَتِمُسوا ِجُعوا وَ اْلَعِظيُم يَ ْوَم يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلمِذيَن آَمُنوا انظُُرونَا نَ ْقَتِبْس ِمن نُّورُِكْم ِقيَل ارْ 
نَ ُهم ِبُسوٍر لمُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرممْحَُة َوظَاِهرُُه ِمن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب يُ َناُدونَ ُهْم  َأملَْ َنُكن ممَعُكْم قَاُلوا نُورًا َفُضِرَب بَ ي ْ

ْتُكُم اأَلَماينُّ َحىتم َجاء أَْمُر اللمِه َوَغرمُكم بِاللمِه اْلَغُروُر فَاْليَ ْوَم ال بَ َلى َوَلِكنمُكْم فَ َتنُتْم أَنُفَسُكْم َوتَ َربمْصُتْم َواْرتَ ْبُتْم َوَغرم 
-12احلديد: سورة ]  يُ ْؤَخُذ ِمنُكْم ِفْديٌَة َوال ِمَن المِذيَن َكَفُروا َمْأَواُكُم النماُر ِهَي َمْوالُكْم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

15.] 
بلغين أن اجلسر أدق من الشعرة وأحد من السيف  »:  يقول أبو سعيد اخلدري  ة الصراطويف بيان صف

» . 
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مث يؤتى باجلسر فيجعل بني ظهري جهنم  »: قال ويروي يف ذلك حديث آخر مطول فيه أن رسول اهلل 
لطحة ، عليه خطاطيف ، وكالليب ، وحسكة مفمدحضة مزلة »: قال، ؟قلنا: يا رسول اهلل، وما اجلسر ،«

وكالريح، وكأجاويد  ،وكالربق ،: السعدان، املؤمن عليها كالطرفهلا شوكة عقيفة تكون بنجد، يقال له؛ 
 . « جهنم ، حىت مير آخرهم يسحب سحباً خمدوش ، ومكدوس يف نار  م وناجٍ لم سَ مُ  ، فناجٍ اخليل والركاب

 .من دحضت رجله دحضا زلقت«مدحضة »قوله: 
  سقطت.من زلت األقدام «مزلة »قوله: 
 .وهو احلديدة املعوجة كالكلوب خيتطف ِّبا الشيء ،طافمجع خُ  «خطاطيف»قوله: 

مجع كلوب بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم، وقيل: الكلوب  :«كالليب  »ه: قول
املعقف الذي : هو ويف كتاب ابن التني من النار، كذا يف كتاب ابن بطال،الذي يتناول به احلداد احلديد 

 .خيطف به الشيء
قاله ابن األثري. وقال صاحب التهذيب وغريه:  بفتحات: وهي شوكة صلبة معروفة، «ة كَ سَ حَ  »قوله: 

احلسك نبات له مثر خشن يتعلق بأصواف الغنم ورمبا اختذ مثله من حديد، وهو من آالت احلرب، وقال 
  يد على مثاله.اجلوهري: احلسك حسك السعدان، واحلسكة ما يعمل من حد

 بضم امليم وفتح الفاء وسكون الالم وفتح الطاء املهملة وباحلاء املهملة أي: عريضة، «حة طَ لْ فَ مُ  »قوله: 
  يقال: فلطح القرص إذا بسطه وعرضه.

 »بضم العني املهملة وفتح القاف وسكون الياء آخر احلروف وبالفاء ممدودا، ويروى:  «عقيفاء »قوله: 
  على وزن كرمية وهي املنعطفة املعوجة. « عقيفة

 هو يف أرض جند وهو نبت له شوكة عظيمة مثل احلسك من كل اجلوانب. :« شوك السعدان »وله: 
في حديث البخاري: إذا خلص املؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بني اجلنة فقنطرة ال خالفالصراط و * 

 مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا نقوا وهذبوا أذن هلم بدخول اجلنة.. والنار، فيتقاصون
والقنطرة تطلق يف اللغة على اجلسر كما قال صاحب اللسان، وقد ذكر العيين يف شرح البخاري عند الكالم 
على حديث البخاري السابق أن ابن التني قال: القنطرة كل شيء ينصب على عني أو واد، وذكر أن 

وقال ابن حجر يف الفتح: الذي يظهر أهنا طرف الصراط مما يلي اجلنة،  يب مساها الصراط الثاين.القرط
 وحيتمل أن تكون يف غريه بني الصراط واجلنة..
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 : النص الخامس
قالت: قال  -رضي اهلل عنها  –عن عائشة ب بسنده رواه مسلم في صفة الجنة, باب إثبات الحسا

فسوف يحاسب حسابا   :ال اهلل ـت: أليس قد قـ, فقل « سب عذبمن حو  »:  رسول اهلل 
  «هلك  »وفي رواية  «ليس ذاك الحساب, ومن نوقش الحساب عذب »فقال:  ؟  يسيرا

 
 شرح الحديث :
 .«عذبفَ َقْد  نوقش احلسابَوَمْن »فَ َيْستَ ْلزُِم اْلُمَناَقَشَة  ،حَتْرِيُر احلَِْسابِ  :اْلُمرَاَد بِاْلُمَحاَسَبةِ 

َب  »: قَ ْولُهُ : " اْلُمْفِهِم "  قَاَل اْلُقْرُطيبُّ يف  يهَئاِت الميِت َأْظَهَرَها ِحَسابُهُ  :«ُعذه  ،َأْي يف النماِر َجزَاًء َعَلى السم
َكْت  ،َأْي بِاْلَعَذاِب يف النمارِ  «َهَلَك  » :َوقَ ْولُهُ  ِبظَاِهِر َلْفِظ احلَِْساِب   عنهارضي اهلل َعاِئَشةُ السيدة قَاَل َومَتَسم

 .أِلَنمُه يَ تَ َناَوُل اْلَقِليَل َواْلَكِثرَي 
َا ُهَو َأْن تُ ْعَرَض أَْعَماُل اْلُمْؤِمِن َعَلْيِه إِ   فسوف حياسب حسابا يسريا : احلَِْساَب اْلَمْذُكوَر يف اآْليَِة و  منم

َها يف اآْلِخَرِة َكَما يف  نْ َيا َويف َعْفوِِه َعن ْ  َحِديِث اْبِن ُعَمَر يف َحىتم يَ ْعِرَف ِمنمَة اللمِه َعَلْيِه يف َسرْتَِها َعَلْيِه يف الدُّ
 .النمْجَوى 

 :َلُه َمْعنَ َياِن  «َب ُعذه  »: قَاَل ِعَياٌض : قَ ْولُُه 
ْوبِيِخ تَ ْعِذيبٌ : َأَحُدُهَما ْوِقيِف َعَلى قَِبيِح َما َسَلَف َوالت م نُوِب َوالت م  .َأنم نَ ْفَس ُمَناَقَشِة احلَِْساِب َوَعْرِض الذُّ
َها:  َوالثَّاِني ْقَدارِِه َعَلي ْ َوتَ ْفِضيِلِه َعَلْيِه  أَنمُه يُ ْفِضي ِإىَل اْسِتْحَقاِق اْلَعَذاِب ِإْذ اَل َحَسَنَة لِْلَعْبِد ِإالم ِمْن ِعْنِد اللمِه إِلِ

 .«َهَلَك  » : الرهَوايَِة اأْلُْخَرىُه يف َويُ َؤيهُد َهَذا الثماينَ قَ ْولُ . ِِّبَا َوِهَدايَِتِه هَلَا َوأِلَنم اخْلَاِلَص ِلَوْجِهِه قَِليٌل 
َفَمِن اْستُ ْقِصَي َعَلْيِه  ،أِلَنم الت مْقِصرَي َغاِلٌب َعَلى النماسِ  ؛التمْأِويُل الثماين ُهَو الصمِحيحُ ) : رمحه اهلل َوِويُّ َوقَاَل الن م 

رُهُ  ،َهَلكَ  :وملَْ ُيَساَمحْ  َوَلْفُظ  ، لَْفَظ احلَِْديِث َعامٌّ يف تَ ْعِذيِب ُكله َمْن ُحوِسبَ َوْجُه اْلُمَعاَرَضِة َأنم  :َوقَاَل َغي ْ
بُ اآْليَِة َدالٌّ َعَلى  اْلَعْرُض َوُهَو ِإبْ رَاُز اأْلَْعَماِل  :َوطَرِيُق اجلَْْمِع َأنم اْلُمرَاَد بِاحلَِْساِب يف اآْليَةِ  ،َأنم بَ ْعَضُهْم اَل يُ َعذم

 .(  َصاِحبَ َها ِبُذنُوِبِه مُثم يَ َتَجاَوُز َعْنهُ َوِإْظَهارَُها فَ يُ َعرهُف 
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 : النص السادس
ثُمَّ نـَُنجِّي الَِّذيَن اتَـَّقوا وََّنَذُر ( 71) َلى رَبَِّك َحْتًما مَّْقِضيًّاَوِإن مِّنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن عَ  قال اهلل تعالى:  

  [72-71 :مريمسورة ]   الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّا
 

 شرح اآلية :
 :ُه اللمه يف َهَذا اْلَمْوِضعاْختَ َلَف أَْهل اْلِعْلم يف َمْعىَن اْلُوُرود المِذي ذََكرَ 

ُخول .   قَاَل بَ ْعضهْم : الدُّ
 .ورَوقَاَل آَخُروَن : َبْل ُهَو اْلَمر 

ُخول ، َوَلِكنمُه َعىَن  ار َوقَاَل آَخُروَن : ُهَو الدُّ َوِإْن ِمْنُكْم   اِْبن َعبماس قول  وذكروا ،ُدون اْلُمْؤِمِننيَ اْلُكفم
ار  ِإالم َوارِدَها  يَ ْعيِن  َوِإْن ِمْنُكْم ِإالم َوارِدَها  : رَِمة يَ ُقول  ِعكوكان  ،، قَاَل : اَل يَرِدَها ُمْؤِمنيَ ْعيِن اْلُكفم

ار .  اْلُكفم
ُخول َعاّم ِلُكله ُمْؤِمن وََكاِفر ، َغرْي َأنم ُوُرود اْلُمْؤِمن اْلُمُرورَوقَاَل آَخُروَن : َبْل اْلُوُرود   .، َوُوُرود اْلَكاِفر الدُّ

، وهذا قول احلسن وقتادة اإلشراف عليها والقرب منها ، دون الدخول: املذكور هو وبعضهم فسر الورود 
ا  شراف واملقاربة ،كما يف قوله تعاىل : احتج من قال بأن الورود قد يأيت يف القرآن الكرمي مبعىن اإلو  َوَلمم

و استدلوا  .ة ، وإشراف عليه دون الدخول فيه، ووجه استدالهلم قالوا : هذا ورود مقارب َوَرَد َمآَء َمْدَيَن 
العربية احتجوا باللغة ، كذلك  ومن املعلوم أن ذلك الوارد مل يدخل املاء َفَأْرَسُلوْا َوارَِدُهْم بقوله تعاىل : 

بأن العرب تقول وردت القافلة البلد ، وإن مل تدخلها ، ولكن قربت منها ، ونظريه من كالم العرب قول 
  زهري بن أيب سلمى يف معلقته :

  تركن عصي احلاضر املتخيم               املاء زرقا مجامه  وملا وردن    
َوِإن : د بالورود املذكور يف قوله تعاىليف املرا: ) اختلف املفسرون قال ابن أيب العز احلنفي: والراجح *

نُكْم ِإالم َوارُِدَها   .(أنه املرور على الصراط :ر واألقوىواألظه ،؟ما هو مه
، وهو جسر منصوب على جهنم ، صحيح أن املراد بالورود يف اآلية: املرور على الصراطوال) :النووي قالو  

  .فيقع فيها أهلها ، وينجو اآلخرون (
ووجه استدالهلم به : أنم ورود النار ال يستلزم دخوهلا ، وأن النجاة من الشر ال تستلزم حصوله ، بل تستلزم 

ا َجاء انعقاد سببه ، فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ومل يتمكنوا منه يقال جناه اهلل منهم وهلذا قال تعاىل :  َوَلمم
ْن َعَذاٍب َغِليٍظ  َناُهم مه نما َوجَنمي ْ َنا ُهوداً َوالمِذيَن آَمُنواْ َمَعُه ِبَرمْحٍَة مه  [ 58هود :سورة ] أَْمرُنَا جَنمي ْ
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ومل يكن العذاب أصاِّبم ، ولكن أصاب غريهم ، ولوال ما خصهم اهلل به من أسباب النجاة ألصاِّبم ما 
نََذُر  الوارد يف النار ميرون فوقها على الصراط :  أصاب أولئك وكذلك حال ي المِذيَن ات مَقوا وم مُثم نُ َنجه

  الظماِلِمنَي ِفيَها ِجِثيّاً 
ر حبديث واستدلوا  َوُهَو يف بَ ْيت  : قَاَل َرُسول اللمه قَاَلتْ  ِاْمرَأَة َزْيد ْبن َحارِثَة  رضي اهلل عنها أُّم ُمَبشه

رضي اهلل  َلْت: فَ َقاَلْت َحْفَصةقَا ،«اَل َيْدُخل النمار َأَحد َشِهَد َبْدرًا َواحلَُْدْيِبَية »: اهلل عنهارضي  َحْفَصة
ي  َفَمْه  »؟ فَ َقاَل َرُسول اللمه :  َوِإْن ِمْنُكْم ِإالم َوارِدَها : اللمه ، أَلَْيَس اللمه يَ ُقول: يَا َرُسول عنها مُثم يُ َنجه

 .  « اللمه المِذيَن اِت مَقْوا 
جسر على منت جهنم مير عليه الناس، وقد يسقط بعض الناس؛ لشدة معاصيه وكثرة معاصيه،  :الصراطو 

فيعاقب بقدر معاصيه، مث خيرجه اهلل من النار إذا كان موحداً مؤمنا، وأما الكفار فال ميرون، بل يساقون إىل 
إليها نعوذ باهلل من ذلك، لكن بعض العصاة الذين مل يعفو اهلل عنهم قد يسقط مبعاصيه النار، وحيشرون 

اليت مات عليها، مل يتب كالزنا، وشرب املسكر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وأشباه ذلك من املعاصي 
ن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِإنم الّلَه الَ يَ ْغِفُر أَ  الكبرية، صاحبها حتت مشيئة اهلل كما قال اهلل سبحانه: 

وهو سبحانه ال يغفر الشرك ملن مات عليه، ولكنه يغفر ما دون ذلك من  [48:سورة النساء] ِلَمن َيَشاء
 .-سبحانه وتعاىل-املعاصي ملن يشاء 

فقد صح  ال يغفر هلم ، كما تواترت يف ذلك األحاديث عن رسول اهلل يدخل النار وبعض أهل املعاصي 
يف األحاديث الكثرية أن بعض العصاة يدخلون النار ويقيم فيها ما شاء اهلل، فقد تطول  عن رسول اهلل 

للعصاة عدة شفاعات حيد اهلل له  - إقامته؛ لكثرة معاصيه اليت مل يتب منها، وقد تقل ويشفع النيب 
م ماتوا على التوحيد واإلسالم، لكن هلم عليهم؛ ألهن -سبحانه وتعاىل-حداً، فيخرجهم من النار فضاًل منه 

معاصي مل يتوبوا منها، وهكذا تشفع املالئكة، يشفع املؤمنون، يشفع األفراط، ويبقى أناس يف النار من 
خيرجهم من النار بفضله؛ ألهنم   فضاًل منه  -جل وعال-العصاة ال خيرجون بالشفاعة، فيخرجهم اهلل 

سالم، لكن هلم معاصي ماتوا عليها مل يتوبوا فعذبوا من أجلها، مث بعد ماتوا على التوحيد، ماتوا على اإل
سبحانه -مضي املدة اليت كتبها اهلل عليهم وبعد تطهريهم بالنار خيرجهم اهلل من النار إىل اجلنة فضاًل منه 

املرور فقط وإن منكم إال واردها. يعين  -سبحانه وتعاىل-، ومبا ذكرنا يتضح معىن الورود وأن قوله -وتعاىل
 . «مسلم ومكدس يف النار فناجٍ  »ألهل اإلميان، وأن بعض العصاة قد يسقط يف النار، وهلذا يف احلديث: 

 فاملؤمن السليم ينجو وبعض العصاة كذلك، وبعض العصاة قد خير، ويسقط.
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 : النص السابع
( َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت 106َلُهْم ِفيَها زَِفيٌر َوَشِهيٌق )فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر  قال اهلل تعالى: 

( َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة 107السََّماَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبَُّك ِإنَّ رَبََّك فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيُد )
َر َمْجُذوٍذ  ْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبُّكَ َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَ   106 : هودسورة ]  َعطَاًء َغيـْ

– 108 ]. 
 

 شرح اآلية :
ِهيق يف الصمْدر، الزمِفري يف احْلَْلق: قَاَل اِْبن َعبماس هَلُْم ِفيَها َزِفري َوَشِهيق: قوله سهْم زَِفري  ،َوالشم َأْي تَ نَ فُّ

  .ِعَياًذا بِاَللمِه ِمْن َذِلكَ َوَأْخذهْم الن مْفس َشِهيق ِلَما ُهْم ِفيِه ِمْن اْلَعَذاب 
َماَوات َواأْلَْرض قوله: ِمْن َعاَدة اْلَعَرب ِإَذا أَرَاَدْت ) : الطربيْبن َجرِير قَاَل ا  َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمْت السم

َواِم أََبًدا قَاَلتْ  َأْن َتِصف ْيء بِالدم َماَوات َواأْلَْرض :الشم وََكَذِلَك يَ ُقوُلوَن ُهَو بَاٍق َما  ،َهَذا َداِئم َدَوام السم
َماَوات َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمتْ  : ِاْختَ َلَف اللمْيل َوالن مَهار َفَخاطَبَ ُهْم َجلم ثَ َناُؤُه مبَا يَ تَ َعاَرُفونَُه بَ ْينهْم فَ َقاَل   السم

 ( َواأْلَْرض 
النمار َمثْ َواُكْم َخاِلِديَن    :َكَقْوِلهِ     يُرِيد ِإالم َما َشاَء َرّبك ِإنم رَّبك فَ عمال َلَما   :َوقَ ْوله (قال ابن كثري : 

ُروَن يف اْلُمَراد ِمْن َهَذا ااِلْسِتثْ َناء َعَلى  ،ِفيَها ِإالم َما َشاَء اللمه ِإنم َرّبك َحِكيم َعِليم  َوَقْد ِاْختَ َلَف اْلُمَفسه
ْيخ أَبُو اْلَفرَج اْبن اجلَْْوزِّي يف ِكَتاِبهِ  َوال َكِثريَة َحَكاَها الشم َوَغرْيه ِمْن ُعَلَماء الت مْفِسري َونَ َقَل َكِثريًا  "زَاد اْلَمِسري " أَق ْ

َمام أَبُ  َها اإْلِ اك  -َرمِحَُه اللمه  -و َجْعَفر ْبن َجرِير ِمن ْ يف ِكَتابه َواْخَتاَر ُهَو َما نَ َقَلُه َعْن َخاِلد ْبن َمْعَدان َوالضمحم
اْلُعَصاة ِمْن َأْهل  َوقَ َتاَدة َواْبن ِسَنان َوَرَواُه اِْبن َأيب َحامِت َعْن اِْبن َعبماس َواحلََْسن أَْيًضا َأنم ااِلْسِتثْ َناء َعاِئد َعَلى

ْوِحيد مممْن خُيْرُِجهُ  اِفِعنَي ِمْن اْلَماَلِئَكة َوالنمِبيهنَي َواْلُمْؤِمِننَي َحىتم َيْشَفُعوَن يف الت م ْم اللمه ِمْن النمار ِبَشَفاَعِة الشم
رًا َقطُّ َوقَا نَي فَ ُتْخرِج ِمْن النمار َمْن ملَْ يَ ْعَمل َخي ْ ْهر اَل َل يَ وْ َأْصَحاب اْلَكَبائِر مُثم تَْأيت َرمْحَة أَْرَحم الرمامِحِ ًما ِمْن الدم

مبَْضُموِن َذِلَك ِمْن َحِديث  إَِله ِإالم اللمه َكَما َوَرَدْت ِبَذِلَك اأْلَْخَبار الصمِحيَحة اْلُمْسَتِفيَضة َعْن َرُسول اللمه 
َقى بَ ْعد ذَ  َحابَة َواَل يَ ب ْ ِلَك يف النمار ِإالم َمْن َوَجَب َعَلْيِه أََنس َوَجاِبر َوَأيب َسِعيد َوَأيب ُهَريْ َرة َوَغرْيهْم ِمْن الصم

َها ، َوَهَذا المِذي َعَلْيِه َكِثري ِمْن اْلُعَلَماء َقِدميًا َوَحِديثًا يف تَ ْفِسري يد لَُه َعن ْ  َهِذِه اآْليَة اْلَكرميَة اخْلُُلود ِفيَها َواَل حمَِ
). 

يف بيان إمجاع  رمحه اهلل وردها ابن أيب العزى ذلك االشتباه وقد أبعدد من األجوبة عل اب السلف وقد أج
معناه إال مدة مكثهم يف  :فقيل، الستثناءواختلف السلف يف هذا ا) : ، فقالأهل العلم على أبدية اجلنة

: إال وقيل : إال مدة مقامهم يف املوقف.وقيل النار ، وهذا يكون ملن دخل منهم إىل النار مث أخرج منها.
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اهلل ألضربنك إال أن أرى : و وقيل: هو استثناء الرب وال يفعله، كما تقول واملوقف .مدة مقامهم يف القبور 
، مث قال : وعلى كل تقدير ، فهذا ضربه .. إىل آخر ما ذكر من أقوال، وأنت ال تراه ، بل جتزم بغري ذلك

َر جَمُْذوذٍ  االستثناء من املتشابه ، وقوله :  ِإنم َهَذا  حمكم ، وكذلك قوله تعاىل :  [108هود:] َعطَاًء َغي ْ
َها  وقوله :  [35الرعد:] ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّهاوقوله :  [54ص:] َلرِْزقُ َنا َما لَُه ِمْن نَ َفادٍ  َوَما ُهْم ِمن ْ

 ( . [48احلجر:] مبُْخَرِجنيَ 
ثناء ، حيث كان اإلعراض عن من أحسن ما قيل يف تفسري االست -رمحه اهلل  -وكان هذا التوجيه منه 

، الذي به ؛ ألنه سيمة التسليم واإلذعاناخلوض يف املتشابه ، والرد إىل احملكم ؛ مما امتدح اهلل تعاىل عباده 
 يقتضيه اإلميان باهلل تعاىل والرضى بدينه.

يتعلق خبلود ومع أن هذا القول هو اجملمع عليه عند أهل العلم ، إال أن هناك من خالف ذلك اإلمجاع فيما 
 -رمحه اهلل   -النار ، فقال بفنائها مستندا إىل عدد من األدلة السمعية والعقلية ، وقد أورد اإلمام ابن القيم

أدلة القائلني بذلك ، مع ميله الواضح إىل ترجيح ما ذهبوا إليه ، ومل يكن هذا هو قوله الوحيد ، بل له قول 
ول بالتوقف ، حيث استند يف ذلك إىل االستثناء الوارد يف اآلية آخر انتصر له يف عدد من مؤلفاته وهو الق

، ولكن الصحيح يف املسألة بعدم التقدمي بني يديه بغري دليل، إذ إرجاع األمر إىل مشيئة اهلل وحده يقضي 
ض أن األدلة على بقاء النار من احملكم البني ، الذي ال يرد عليه أدىن اعرتاض ، وليس يف اجلزم به ما يعار 

 أدب التلقي بالقبول عن اهلل ورسوله ، بل القول به هو حقيقة مثرة الرد إليهما.
د اَل مَيَْنعُه َماِنع ِمْن ِفْعل َما أَرَاَد ِفْعله   ِإنم َرّبك فَ عمال ِلَما يُرِيد َوقَ ْوله :  يَ ُقول تَ َعاىَل ذِْكره : ِإنم َرّبك يَا حُمَمم

َشاَء ِمْن َخْلقه مبَْن َعَصاُه َوَخاَلَف أَْمره ِمْن اِْنِتَقام ِمْنُه ، َوَلِكنمُه يَ ْفَعل َما َيَشاء ، فَ َيْمِضي ِفْعله ِفيِهْم َوِفيَمْن 
 اَءُه .ِفْعله َوَقضَ 

ا المِذيَن ُسِعُدوا : تَ َعاىَل  ما قولهأ  .َوُهْم أَتْ َباع الرُُّسل :يقول ابن كثري  َوأَمم
  َفِفي اجْلَنمة  َأْي َفَمْأَواُهْم اجْلَنمة  َخاِلِديَن ِفيَها  َأْي َماِكِثنَي ِفيَها أََبًدا. 
   َماَوات َواأْلَْرض ِإالم َما َمْعىَن ااِلْسِتثْ َناء َهُهَنا َأنم َدَوامهْم ِفيَما ُهْم ِفيِه ِمْن  : َشاَء رَّبكَما َداَمْت السم

ِئًما َوهِلََذا يُ ْلَهُموَن النمِعيم لَْيَس أَْمرًا َواِجًبا ِبَذاتِِه َبْل ُهَو َموُْكول ِإىَل َمِشيَئة اللمه تَ َعاىَل فَ َلُه اْلِمنمة َعَلْيِهْم َدا
 ْحِميد َكَما يُ ْلَهُمون الن مَفس . التمْسِبيح َوالتم 

ِديَن المِذيَن َكانُوا يف النمار مُثم ُأْخرِجُ  اك َواحلََْسن اْلَبْصرِّي : ِهَي يف َحّق ُعَصاة اْلُمَوحه حم َها َوَعقمَب َوقَاَل الضم وا ِمن ْ
م َأْي َمْقطُوع قَالَُه جُمَاهِ   َعطَاء َغرْي جَمُْذوذ: َذِلَك ِبَقْولِِه  د َواْبن َعبماس َوأَبُو اْلَعالَِية َوَغرْي َواِحد لَِئالم يُ تَ َوهم

َواِم َوَعَدم ااِلْنِقطَاع َكمَ  َ ُهَناَك أَنم بَ ْعد ذِْكره اْلَمِشيَئة َأنم مَثم اِْنِقطَاع َأْو لَْبس َأْو َشْيء َبْل َحَتَم لَُه بِالدم ا بَ نيم
بَ ُهْم َوهلِ َعَذاب َأْهل النمار يف النمار دَ  ِإنم َرّبك فَ عمال  : اَل  َذا قَ  َ اِئًما َمْرُدود ِإىَل َمِشيَئِتِه َوأَنمُه ِبَعْدلِِه َوِحْكَمته َعذم
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ا يَ ْفَعل َوُهْم ُيْسأَُلوَن  : َكَما قَاَل   ِلَما يُرِيد   :  هِ َوُهَنا طَيمَب اْلُقُلوب َوثَ بمَت اْلَمْقُصود ِبَقْولِ  اَل ُيْسَأل َعمم
 .َعطَاء َغرْي جَمُْذوذ 

يَا أَْهل  : يُ ْؤَتى بِاْلَمْوِت يف ُصورَة َكْبش أَْمَلح فَ ُيْذَبح بَ نْي اجْلَنمة َوالنمار مُثم يُ َقال »: َوَقْد َجاَء يف الصمِحيَحنْيِ 
يَا أَْهل اجْلَنمة ِإنم  : فَ يُ َقال »: ِحيح أَْيًضا  َويف الصم  «اجْلَنمة ُخُلود َفاَل َمْوت َويَا أَْهل النمار ُخُلود َفاَل َمْوت 

وا َفاَل َتْسَقُموا أََبًدا َوِإنم َلُكْم َأْن َتِعيُشوا َفاَل مَتُوُتوا أََبًدا َوِإنم َلُكْم َأْن َتِشبُّوا َفاَل تَ ْهَرُموا أََبًدا َوِإنم َلُكْم َأْن َتصِ  حُّ
َعُموا َفاَل تَ ْبَأُسو   . «ا أََبًدا َلُكْم َأْن تَ ن ْ
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